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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Demeç 
1. — İzmir Milletvekili Halide Edip 

Adıvar'ın geçen tutanak hakkındaki de
meci 136 

4. — Sorular ve cevaplar 137 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, Edremit'ten Balıkesir Hastane-
sne sevkedilen 20 erin gidiş ve dönüşle-
rindeki yolsuz muameleye sebebiyet ve
renler hakkinda ne yapıldığına dair so
rusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Köymen'in sözlü cevabı (6/230) 137:140 

2. —• Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, köy dâvamızın 
halli için, iç ve dış iskân işlerini de içine 
almak üzere, köy bakanlığı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ve iç ve dış 
iskân konusu hakkındaki çalışmaların 
açıklanmasına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
sözlü cevabı (6/234) 140 

3. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Bulgaristan'dan memleke
timize gelen göçmenlerin sayısına, nasıl 
bir iskân usulüne tâbi tutulduklarına, bir 

Sayfa 
an evvel müstahsil hale getirilmeleri için 
tatbik edilmekte olan usul ve malî kay
nakların kifayetli olup olmadığına, şim
diye kadar gerek teberru yolu ile ve ge
rekse yabancı kaynaklardan toplanan ve 
bu işler için sarfolunan paraların mikta
rına dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
ökmen'in sözlü cevabı (6/271) 140 

4. — İzmir Milletvekili Necdet Ince-
kara'nın, iskân dâvasının halli için ayrı 
bir bakanlık ihdasının düşünülüp düşü
nülmediğine, dış iskân meselesinin hangi 
ana prensiplere göre halledileceğine, iç 
iskân mevzuunun dış iskânla birlikte ele 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ve bu dâvanın başarılması için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Başbakanlıkla 

Tarım Bakanlığından olan sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü ceva
bı (6/278) 140:151 

5. — Zonguldak Milletvekili Cemal 
Kıpçak'ın, îşçi Sendikaları Kanununa, 
asgari ücret işinin halli ile Ücretli Hafta 
Tatili Kanununun bir an evvel çıkarılma
sına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim 
gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenme
sine dair Çalışma Bakanlığından sözlü so
rusu (6/252) 151 



Sayfa 
6. — Niğde Milletvekili Necip Bil

ge'nin, Birleşik Amerika Devletleri Se
natosunca Batı Avrupa Savunma Plânla
rına iştirake davetimiz hususunda alman 
kararın hukuki değeri ile şümulünün 
açıklanmasına dair sorusuna Dışişleri Ba
kanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı 
(6/265) 151:153 

7. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, Trabzon'da yapılması ka
rarlaştırılan hava meydanının bugünkü 
inşa durumu ile bir an evvel ikmal edil
mesi için ne gibi tedbirler alındığına, 
müddetlere riayet etmiyen mütaahhit hak
kında ne muamele yapıldığına ve istihkakı
nın tamamen ödenip ödenmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/266) 153:155 

8. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, süt, yoğurt, paynir ve sütten 
mamul bilûmum gıda maddeleri hakkın
daki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı vekili Çalışma Bakanı Nuri öz-
san'm sözlü cevabı (6/273) 155:158 

9. — Gazianteb Milletvekili Süleyman 
Kuranel'iıı, yurdun imar ve kalkınması 
için ne gibi tedbirler alındığına, ne gibi 
plân ve programların hazırlandığına, bâzı 
Bakanlık fen heyetleriyle bölge müdür-

Sayfa 
lüklerinden tasarruf yapılması, bayındır
lık L müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununun değiştiril
mesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/276) 158:163 

10. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Millî Korunma Kanununun kal
dırılması hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/279) < 163 

11. — Urfa Milletvekili Hasan Oral'-
ııı, kaçakçılık hâdisesine isminin karıştı
rılması dolayısiyle yapılan idari ve adlî 
tahkikatın neticelenip neticelenmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/280) 163 

5. — Görüşülen işler 164 
1. — Manisa Milletvekili Nafiz Körez 

ve 4 arkadaşının, Demirci kasabası yan
gın yerindeki arsaların tevhit, ifraz ve 
tevzii hakkında ka.nun teklifi ve Geçici 
Komisyonla Bütçe Komisyonu raporları 
2/155) 164:174,177,178,179:182 

2. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'-
in, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı terasına dair olan 1219 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinin değiştiı ilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları 
raporları (2/117) 174:178 
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1. —• GEÇEN Tül 

Birinci Oturum 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Nüius 

Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ve bu 
. Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair olan 

kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 
Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar hakkın

daki taşarı bir müddet görüşüldükten sonra 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Atatürk aleyhine işlenen suçlara dair tasa-

Denizli Milletvekili Fikret Başaran'in, Mil
lî Savunma ihtiyacını sağlamak ve yağ fiyatla
rında bir istikrar yaratmak için 1949 yılı sonla
rında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sadeyağın 
bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarına ve yük
sek fiyatla mubayaasından mütevellit maddi za
rar hasebiyle suçlular hakkında takibata teves
sül edilip edilmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına (6/281); 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Baman petrollerinin tasfiye edilmiş olarak işle
tilmesi halindeki döviz tasarrufunun senelik mik
tarına ve bu suretle istihlake tahsisinin ne zaman 
mümkün olabileceğine dair yazılı sorusu, İşlet
meler Bakanlığına (6/282); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cı güler 'in, tzmir Sağır - körler ve dilsizler okulu ile 
buna benzer müesseselerin Millî Eğitim Bakan
lığı bünyesinde tevhidinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı sorusu, Millî Eğitim ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına (6/283); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cığiller'in, telefon tesis ve muhabere ücretleri
nin indirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne da
ir yazılı sorusu, Ulaştırma Bakanlığına (6/284); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cığiller'in, Yargıçların terfilerinin zamanında 
yapılmaması sebebine dair yazılı sorusu, Adalet 
Bakanlığına (6/285); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eığiller'in, çeşitli sebep ve bahanelerle vazife
lerine devam etmiyerek şahsi işleriyle uğraşan 
memurlarla, bunlara rapor veren hekimlerin du

rumu hakkında yazılı sorusu, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına (6/286); 

7ANAK ÖZETİ 

rmın görüşülmesine devam edildi ve neticede 
Anayasa Komisyonuna verildi. 

9 .5 .1951 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İçel Milletvekili îstanbul Milletvekili 

R. Koraltan F. Tekil 

Kâtip 
îstanbul Milletvekili 

N. Tlabar 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamanğil'in, ik
tisadi cihazlanmamız için yatırım mahiyetinde 
ayrulacak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağlan
madığına ve bu husustaki çalışmaların ne saf
hada olduğuna dair sözlü sorusu, Başbakanlığa 
(6/287); 

Balıkesir Milletvekili Muharrem Tuncay'ın, 
Edremit Körfezi mıntakâsiyle Erdek bölgesinde
ki zeytin ağaçlarına arız olan hastalıklarla mü
cadele için ne gibi tedbirler alındığına, bu hu
sus için elde kâfi miktarda ilâç bulunup bulun
madığına ve müstahsili tenvir bakımından ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu, Tarım Bakan
lığına (6/288); 

Trabzon Millevekili Cahid Zamanğil'in, et 
(veya balık) malzeme ve tesisleri için Marşal 
Yardımı çerçevesinde memleketimize tanınmış 
olan yardımların iptal edildiği hakkındaki habe
rin doğru olup olmadığına dair yazılı sorusu, 
Dışişleri Bakanlığına (6/289); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eığiller'in, İstanbul'daki bâzı toptancı, imalâtçı 
ve ithalâtçı tüccarların parekendecilere ve taşra 
tüccarlarına faturasız mal satarak Gelir ve Es
naf Vergilerinden kaçakçılık yaptıklarına ve bu 
hususta alınacak tedbirlerin izahına dair yazılı 
sorusu, Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıklarına (6/290); 

Samsun Milletvekili Ferit Tüzel'in, Çarşam
ba Orta okulunda hademe olan bir kadına polis 
memuru Arif tarafından yapıldığı söylenen iş
kencenin vâki olup olmadığına, vâki ise müseb
bibi hakkında ne muamele yapıldığına dair ya
zılı sorusu, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/291). 

S o r u l a r 
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Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, bâ

zı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın han
gi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
Vasıf, eins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ay
rı ayrı tesbit edilip edilmediğine, bu emanetler 
arasında büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut bu

l a s a n 
1. — «Teşkilâtlanma ve genel müzakere 

hakkı prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 
98 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» 
nin onanması hakkında kanun tasarısı (1/183) 
(Çalışma Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Samsun eski Miletvekili Hüsnü Çakır'-

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — I 

1. —. İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar'-
%n geçen tutanak hakkındaki demeci 

. BAŞKAN — İzmir Milletvekili Halide Edib 
zaptı sabık hakkında söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 
HALİDE EDÎB ADIVAE (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, geçen defaki konuşmamda sui-
tef ehhüme uğradığım anladığım bir cümleyi tas
hih etmek ve affmızı dilemek için buraya gel
dim. 

Milletvekili olmak kudretinin kendimde mev
cut görmediğimi ifade eden o söz arasında (mi
zacıma uymuyor) gibi bir cümle kullandım. 

. 1951 O : 1 
I luntip bulunmadığına, zayi olanlar varsa se-
[ bebiyet verenler hakkında ne muamele yapıl

dığına ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasa
nın açılıp açılmadığına dair Meclis Başkanlı
ğından ve Maliye Bakanlığından olan sözlü so-

I rusu Maliye Bakanlığına gönderilmiştir (6/292) 

in, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1754 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/30) (Gündeme) 

3. — Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek 
Protokolün onanmasına dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/109) (Gündeme) 

Bu söz, bâzı arkadaşlarda, kendimi Meclisin fev-
kmda görmek, yahut Meclise yukardan bakar 
gibi bir fikir vermiştir. Bundan dolayı bilhassa 
affmızı rica ederim. Ben kendi mevkiimi şöyle 
görüyorum; siyaset alanında; ilk mektebi bile 
bitirmemiş bir insanın siyaset üniversitesine bir
denbire atılmış gibi bir kastım vardır. Binaen
aleyh bundan dolayı vazifemi de her zaman iyi 
ifa edemediğimi görüyorum. Allah sizden razi 
olsun ki, siz milletvekilleri her taraftan vazife
nin millet karşısında ve istikbal karşısında tam 
olarak yapılmasını temin ediyorsunuz. Affmızı 
rica ederim. Mâruzâtım bu kadardır. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î R Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Püruzan Tekil (İstanbul) 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

lt —, Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Edremit'ten Balıkesir Hastanesine sevke-
dilen 20 erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz mu
ameleye sebebiyet verenler hakkında ne yapıldı
ğına dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulu
si Köymen'in sözlü cevabı (6/330) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Ali Fah
ri İşeri buradalar mı efendim? (Burada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mart ayı içinde Edremit'teki 109. Piyade 

Alayından Balıkesir Askerî Hastanesine hasta 
olarak gönderilen 19 veya 20 erin hangi vesait
le gönderildiği ve paraları ne suretle ödendiği 
ve hastaneden taburcu edilince yine hangi vesa
itle ve hangi tarikle Edremit 'e gönderildikleri, 
120 Km. lik ve 3 saatlik bir yol için 600 Km. lik 
yolarda günlerce dolaştırılarak sürüklendikleri 
ve tekrar yollarda hasta oldukları ve buna se
bebiyet verenler kimlerdir? Bunlar hakkında 
ne gibi muamele yapıldığı ve yahut yapılacağı 

hakkında Millî Savunma Bakanlığından sözlü soru 
olarak Mecliste cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir 
Ali Fahri îşeri 

BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanının. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 

KÖYMEN (Bursa) — Değerli arkadaşlarım; 
Fahri îşeri arkadaşımın vermiş olduğu soru 
hakkında evvelce arzettiğim; mahallinde tahki
kat neticesini tafsilâtiyle şimdi arzediyorum. 

1951 yılı Mart ayı içinde Edremit'teki 109 
ncu Piyade Alayında yirmi hasta er, paraları, 
taşıma ödeneğinden bilahare alınmak üzere Alay 
Lv. Md. tarafından ödenerek otobüslerle Ba
lıkesir As. Hst, ne gönderilmişlerdir. (Arzu 
buyrulursa bu erlerin hangi otobüsle ve bilet 
numaralarını sözlerimin sonunda arzedebilirim. 
Bu erlerin adları, bindikleri otobüs firmalariyle 
ilişik 1. No. lu cetvelde gösterilmiştri.) 

Bu erlerden 18 i Mart ayı içinde asker hasta
nelinde taburcu edilmiş, bunlardan 14 ü, Balı
kesir - Bandırma demiryolu, Bandırma - İstan
bul ve İstanbul - Akçay denizyolu sevk muhtı-
ralariyle Edremit "teki kıtalarına gönderilmişler
dir. Dördü de kendi paralariyle Balıkesir'den 
Edremit'e gitmişlerdir. Bir er de hava değişimi 

alarak, memleketi olan Aydın'a sevk muhtırası 
ile gönderilmiş ve Arif Genç adını taşıyan 20 
nei erin de halen As, Hst. de tedavi altında bu
lunduğu görülmüştür. (Bunlara ait cetvel de 
2. No. lu olarak ilişikte sunulmuştur.) 

Balıkesir - Edremit yolu harcirah hesabına 
esas olan karayollarını gösterir 1/200 000 
mikyaslı haritada 94 Kim. olarak gösterilmekte
dir. 

1945 tarihli erat ve sevk nakliyat talimatna
mesinin 18. sayfasında (C) fıkrasında (yürüye-
miyecek derecede hasta, zuafa ve tebdi'lnavalı-
lar, istisnasız olarak nakil vasıtalarından istifa
de ederler.) dedikten sonra (ancak bu istifade 
keyfiyeti hastanelerce birer heyet tarafından ve
rilecek raporla tesbit edilir.) diyerek vasıtalar
dan istifadeyi de raporlarla tesbit şartına talik 
etmiştir ki, hastane olmıyan yerlerde bu ra
porların ne suretle elde edilebileceği cayi tet
kiktir. 

Yine bu talimatnamenin mezkûr fıkrasının 
son kısmında (buna ilâveten yol uzunluğu 100 
km. den fazla ise o civarda kâfi miktarda askerî 
ve sivil nakil vasıtası varsa sağlamlar için de 
istifade ciheti araştırılmalıdır) denilmektedir. 

Bu son kısma göre de sağlam olan erlerin va
sıtalardan istifade keyfiyeti mesafenin 100 km. 
den fazla olmasına bağlıdır. 

Bütün bunlara rağmen Edremit'ten işbu 20 
er nakil vasıta paraları Alay Lv. ından ödenil
mek suretiyle Balıkenir As. Hst. ne getirilmiş ve 
tedaviden sonra da taşıma ödeneği olmadığı için 
hastanece sevk muhtırası ile Balıkesir - Bandır
ma - İstanbul - Akçay yolu ile Edremit'teki kı
talarına gönderilmişlerdir. Tahkikat sırasında ge
rek yaya olarak gönderilen ve gerek yolda has
talanan hiçbir ere rastlanmamıştır. 

1951 malî yılından taşıma ödeneği 10 Nisan 
1951 de Balıkesir As. Hst. ce alınmış ve bu ta
rihten itibaren taburcu erler Edremit'e otobüs
lerle sevkedibneye başlanmıştır. 

Gerek Edremit'ten Balıkesir As. Hst. ne ve 
gerekse Balıkesir Hst. den Edremit'e birliğine 
günde ancak bir veya iki hasta veya taburcu er 
sevkedildiği görülmektedir. Her gün bir veya iki 
er için 100 km. ye yakın bir yola askerî vasıta 
tahsis etmek ve göndermek mümkün görülme
mektedir. Ancak âni ve âcil vakalar için 
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vasıta tahsis edilebilmektedir. Harb silâh 
ve vasıtası olan ve titizlikle kullanılan 
motorlu araçları her gün »bir veya iki 
kişi için kullanıldığı takdirde eldeki araçla
rın kısa zamanda işe yaramaz hale geleceği ma-
lâmu âlileridir. Kaldı ki 109. P. alayında hiçbir 
matörlü vasıta da yoktur. Balıkesir As. Hst. de 
ise âcil vakalar için yalnız bir vasıta vardır. 

Yapılan tahkikat sonunda gerek 109. Alay ve 
gerekse Balıkesir Asker Hastanesinde erat şevki 
ile ilgili şahısların bu işte bir kusurları görül
memiştir; hastaneye gönderilen erler otobüslerle, 
hastaneden çıkan erler de sırf ödeneksizlik yü
zünden biraz uzak da olsa yine demiryolu ve de
nizyolu ile kıtalarına gönderilmek suretiyle era
tın yaya yürümemeleri hususu sağlanmıştır. 

Erat sevk ve nakliyatı talimatnamesinin bu 
hususa dair olan kısımlarının da yeniden göz
den geçirilerek motorlu vasıtalar arasında kıta 
halinde olmıyan her asker kişinin bunlardan mut
lak surette istifade ettirilmesinin teminini müta-
lâaten ve malî yıl başlarında ödeneklerin mümkün 
olduğu kadar erken verilmesinin teminini de ay
rıca saygı ile arz ederim. 

9 Nisan 1951 gün ve Ulaştırma Grup. Bşk. 
lığı 998089 sayılı yazıya cevap olarak K. K. K. 
lığına ve bilgi için de 2. Or. Mf. ne sunulmuştur. 

V. Kolordu K. V. 
Tümğ. 

Fazıl Bilge 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri buyurun. 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; sayın Bakana teşekkür ederim. 
Yalnız tahsisat olmadığından veyahut tahsisat 
olup da Devlet vesaiti olan yerlerde Devlet ve
saitinin tercih edildiğinden bahsettiler. Edre
mit - Balıkesir arası 94 kilometredir ve her ya
rım saatte, veya her bir saatte bir vasıta var
dır. Nakil ücreti de 2 - 2,5 liradır. Bu kadarcık 
bir paranın tasarrufu için bakınız vatandaşlara 
ne kadar eziyet yapılmıştır. Bütçe müzakerele
rinden sonra Meclisin tatili münasebetiyle se
çim mıntakalarımda dolaşmakta iken Martın 
14 neü günü Ayvalık'la Burhaniye arasında 
yollarda yorgun, bitkin tesadüf ettiğim asker
lerle temas ettim; nereden geldiklerini ve nere
ye gittiklerini sordum. Şu cevabı aldım: Ed
remit ' te 109 nen Piyade Alayına mensup olduk
larını ve hastaneden geldiklerini öğrendim. 
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Hâdise şöyle cereyan etmiştir: Edremit'teki 

109 ncu Piyade Alayından Balıkesir Hastanesi
ne gönderilen 19 veya 21 hasta erin kendi para-
lariyle Balıkesir'e otobüslerle gönderiliyor, 
hastanede tedavi olup çıktıkları zaman kendi 
paraları kalmadığı, ve memleketlerinden pa
raları da gelmediği halde bunları hastane baş
hekimi hastanenin tahsisatı olmadığından veya
hut gelmediğinden bahsederek bunları Devlet 
vesaitiyle trenle Bandırma'ya, Bandırma'dan 
da, İstanbul'a, İstanbul'da da misafirhanede 
4 - 5 gün kaldıktan sonra Ayvalık'a işliyen va
purla Ayvalık'a gönderiyorlar. Yani sevkiyat-
larda dolaştırıyorlar. Ayvalık'a vapur getiri
yor, Ayvalık'tan da gerisin geriye Edremit'e 
52 kilometre yol yürütüyorlar. Edremit'e gelin
ceye kadar yollarda daha ziyade hastalanmış
lar. Ben de yollarda Ayvalık, Burhaniye, Ed
remit postalarını yapan otobüslerde de bir kıs
mına tesadüf ettim. Onların da ifadelerini al
dım. Hattâ isimlerini ve künyelerini de aldım, 
aynen bildiriyorum : 

:© İsmi Memleketi 

3 12 Hüseyin İçka/vak İzmir Seferihisar 
2 7 Fethi Keskin Manisa'nın Orhanlı 

Köyünden 
1 5 Mustafa Demir Aydın'm Kızılca Kö

yünden 
3 11 Osman Iğrikülâh İzmir Cumaovası 
2 6 Ahmet Güvenç Torbalı Çakırbeyler 

Köyünden 
2 9 Yusuf Evren Aydın'm Kayacık Kö

yünden 
Otobüs beklemediği için diğerlerinin isimle

rini alamadım. 
Hastaneden taburcu olarak çıkan bu erlerin 

kendi paraları olmadığı için ve iki buçuk saat
lik tiir yol için 9 - 10 gün yollarda dolaştırılmış
lar ve sürüklenmişlerdir. İki gün bir gece yal
nız deniz yolculuğu. O günlerde şiddetli lodos
lar da esiyordu. Birçoklarını deniz tutmuş bir 
kısmı Ayvalık'ta kalıyorjlar. Çünkü yürüyecek 
halleH ve takatleri kalmamıştı. Bunları bu va
ziyette gördükçe insanın içi sızlıyordu. Halbuki 
Edremit - Balıkesir 94 kilometrelik bir mesafe
dir. Otobüsle iki buçuk saatlik bir yoldur. Bun
ları taburcu yapınca kendi hallerine bıraksalar-
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di. Yavaş yavaş 3 günde alaylarına Edremit'e I 
daha rahat giderlerdi. Ve yahut hususi şahıslara 
ait otobüsler de belki sevaplarına bunları birer, 
ikişer taksim ederler ve götürünlejdi. Nasıl ki, 
yeni gelen göçmenleri birçok hamiyetli şoförle
rimiz parasız, yetmişer, ellişer kafile halinde 
Bandırma'dan Susurlığa ve Bandırma'dan Gö
nen'e ve Mustafakemal paşa Kasabasına götür
müşlerdir, 

Balıkesir'de askeriye otobüsleri de tayyare 
meydanlarına ve meydanlardan şehire yemek, 
içmek için ve evlerine gelip gitmek için subay
ları taşıyan mütaaddit otobüsler vardır. Bir 
aralık da dört beş saat içinde Edremit'e bunları 
teslim eder ve dönerlerdi. Kqlordu merkezi olan 
bir yerde askerî vesait mi bulunmazdı! Yoksa 
devlet vesaiti parasız mıdır? Bakınız arkadaş
lar; 94 kilometrelik bir mesafe için iki buçuk sa
atlik bir yol için ne kadar yollar dolaştırılmıştır. I 

Balıkesir'den Bandırma'ya kadar tirenle 114 
kilometre, Bandırma'dan İstanbul'a kadar va-
punla 64 mil, İstanbul'dan Ayvalığa kadar va
purla 258 mil Ayvalıktan Edremit'e kadar kara
dan gerisi geriye 52 mil eder. Mil hesapları ki
lometreye tahvil edilirse (600) kilometrelik bir 
yol tutar. Zahmeti ve eziyeti caba. (14 Mayıs
tan evvel sesleri) 

Yedi Martta dedik arkadaşlar, bunu da baş
kasının üstüne atınıyalım. Bu kendi hatamız. 
(Gülüşmeler). 

İşte bu hale ve bu vaziyete bakınız vatan ve I 
millet içiı canımı veren evlatlarımızın ve kahra
man askerlerim'';«r. bu acıklı hallerine insan ağ
lar. Şanlı ordumuz için neyimizi kıskandık? 
Takatimizin yettiği kadar verdik. Ve yine de I 
vereceğiz. Buna sebebiyet verenler hakkında en 
ağır cezalar tatbik edilmelidir ki, badema bu gi
bi çirkin halıler tekerrür etmesin. İnsan kıymeti 
bilmiyen ve insana kıymet vermiyen adamları 
bu millet daha besliyecek mi ve daha ellerinden 
çekecek mi? 

Demokrat Parti Hükümetinin en başta olan 
vazifelerindendir. Bunlar hakkında ve bu gibi I 
hallere sebebiyet verenler hakkında ağır ve 
şiddetli kanunlar ve cezalar konması elzemdir. 

Arkadaşlar, bir de Trakya'da Keşan'da bu
na benzer bir hâdise bir sene evvel sabık Hükü
met zamanında da olmuştu. 1345 doğumlular 
askere davet ediliyorlar. Birkaç kazanın asker- | 
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leri Keşan'da toplanıyor, ayrı ayrı yerlere sev-
kiyat yapılıyor. Bu arada Glibolu'nun Denıirte-
pe Köyüne mürettep askerleri de Çorlu Asker
lik dairesi Reisi emriyle Keşan'dan Uzunköprü-
ye 55 kilometre kendi paralariyle gönderlliyor-
lar. Uzunköprü'den İstanbul'a kadar da 270 
kilometre trenle sevkediliyorlar. istanbul'da 
misafirhanede üç, beş gün yattıktan biraz da 
sermaye tapladıktan sonra vapurla Gelibolu'ya 
130 mil ki, 200 kilometre eder. Gelibolu'dan da 
gerisi geriye 25 kilometre Demirtepe'ye gidi
yorlar, yani ceman yekûn 550 kilometre yol 
dolaştırılmış oluyor. Halbuki Keşan'la Demir
tepe 40 ilâ 45 kilometrelik bir mesafedir. Ve ken
di paralariyle adanı başına 75 kuruşa otobüs
lerle rahatça bir veyahut bir buçuk saatte gi
derlerdi, ve günlerce yollarda sürüklenmezler 
ve paralarını da yolarda yiyerek bitirmezerdi. 
Hem de eziyet çekmezlerdi. Acaba askerlik da
iresi reisi Keşan ile D,emirtepe 'nin bu kadar ya
kın olduğunu bilmiyor mu, yoksa bilerek bu işi 
kasten mi yapıyor? Yoksa kendi dindaşlarına, 
kendi vatandaşlarına eziyet olsun diye mi bu işi. 
yapıyor? Biz muhalefette iken bu gibi halleri 
gördükçe üzülür acı acı feryat eder, ,o günkü 
iktidarı tenkid ederdik. Fakat bir netice hâsıl 
olmazdı. Bugün mukadder bizleri bu işlerle kar
şı karşıya bıraktı. Biz de aynı hâdiselerle kar
şılaşıyoruz. Bu gibi hallere ve hâdiselere sebebi
yet. verenler hakkında biz de alâkasız kalmıya-
lmı. En ağır cezalar vermelidir ki, bir daha te
kerrür etmesin. Başkalarına da ibreti müessire 
olsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri 
alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HULUSİ KÖY-
MEN (Bursa) — Efendim, Ali Fahri İşeri ar
kadaşımız benden evvel, isim zikri ile, mevzu 
üzerinde müdellel görüşme yolunda ifadede 
bulundular. Bu vaziyet karşısında ben tekrar 
cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. Hâ
disenin vukuu iddia olunan tarihi ile kaydına 
göre 9 Martta 20 tane er hastaneden çıkmıştır. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — 14 Mart
tan evvel. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ KÖY-
MEN (Devamla) — İsimleri şunlardır: 

Sait özboz, Ali Rıza Severiş, Yusuf Eyrante... 
Yusuf Evrante kendisinin de ismini zirettiği 

erdir. Binaenaleyh isimleri okurken, acele tes-
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bit edebildiğim bu ismin müsemmâsihıh hâiiği 
şekilde kalkıp da hastaneden bölüğe iltihak et
tiğini burada kayda müsteniden arzediyorum. 

feu er 10 Mart 1951 de hastaneden sevkedil-
Ûiği zaman 2Î3879 liümâralı muhtıra ile deniz yo
lu ile Edremit'e gönderilmiştir. Şimdi isimler
deki bu mutabakata rağmen iddialardaki muha
lefeti nazarı itibâra alırsanız, birisi bit' adamın 
sayın arkadaşımıza beyanı, diğeri de resmî kay
da dayanan ve Devletin sarf evrakı arasında yer 
alan bir sevk muhtırasına istisnaden vâki olan 
bir beyandır. Binaenaleyh heyeti aliyenizin, bu 
iddialar karşısında, zannediyorum ki, daha zi
yade resmî kayda istinaden Savunma Bakanlığı
nızın vâki olan beyanatını şayanı itimat görme
niz gerekir: 

Bu mevzudan gayri evvelce olup biteıi işler 
üzerindeki müddea elbette ki bizi ilgilendirmez. 
Bunlar 14 Mayıstan evvel olan hâdiselerdir. 
Bunlara, zaten soruda yer almadığı, için cevap 
vermek mecburiyetini hissetmiyoruz. 

Askerî vesaiti nakliyeye gelince; askerî mo
torlu nakil vasıtaları muayyen hizmetlere tah
sis edilmiştir. İki ere bir motorlu nakil vasıtası 
tahsis edilmiş değildir. İki nefer için bu vasıta
ların Balıkesir'den Edremit'e sevkının imkânı 
olmadığını hem de bu şekilde hareketin gayri-
kanuni ve gayrimantıkı bulunduğunu heyeti 
muhteremeniz takdirde güçlük çekmez. Bir ko- I 
ca. askerî vasıtanın iki er nakletmesi için her I 
gün hareket etmesine imkân yoktur. 

Bundan başka bir de, dedikleri gibi, bu yer
den Edremit, Ayvalık'a da her yerde olduğu 
gibi. vasıtalar olduğu iddia olunuyor. Buna di
yecek yoktur, Ama, bunlardan istifade etmek 
için kıtası, hastane veyahut da oranın levazım 
müdürlüğü, elinde parası bulunmadığı takdirde, I 
bu sarfiyatı mahsup yolu ile teminedilmek üze
re sevk muhtırasına bağlıyacaktır. Yapılan mu
amele de budur. Bu bakımdan işde bir yolsuz
luk görülmemiştir. Şayet bunlar dışında isme i 
dayanan, kendilerinin müşahedeleriyle tesbit et
tikleri kimseler varsa onlar hakkında tahkikat I 
yapmak veya tecziyesi icabeden ve yolsuzluğu I 
sabit olan kimseler varsa bunlar hakkında ka- I 
nunj takibat yapmak vazifemizdir. I 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERt (Balıkesir) — Arkadaş
lar; hastanelerin hasta nakil tahsisatı vardır. O 
tarihte para yok mu imiş, yoksa, başhekim ni
çin tahsisat almamıştır? Sonra bu zavallı erleri 1 
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î 2,5 liraya nakil imkânı olan bir yerden 600 Bari. 

dolaştırılıyor. Günah değil mi? Beri bir mil-
| letvekili olarak bu erlerin haklarını müdafaa edi

yorum. (Alkışlar, bravo sesleri), 
BAŞKAN — Efendim, gündemin 2 6 ve 9 

iicti soruları Tarım Bakanlığını alâkadar ediyor^ 
Bunlar birbirleriyle irtibatlıdır. Tensip buyu
rursanız okutalım, her üçü de okunduktan süri-
ra hepsine Tarım Bakanı ayri ftyrt cevap versin-; 
ler. (Muvafık sesleri). J*# 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, köy dâvamızın halli için, iç ve 
dış iskân işlerini de içine almak üzere, köy ha
kanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine ve iç Ve dış iskân konusu hakkındaki çalış
maların açıklanmasına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna farım Bakanı Nedim Okmen'in sözlü 
cevabı (6/234) 

3. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyü-
boğlu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize ge
len göçmenlerin sayısına, nasıl bir iskân usulü
ne tâbi tutulduklarına, bir an evvel müstahsil 
hale getirilmeleiri için tatbik edilmekte olan 
usul re malî kaynakların kifayetli olup olmadı
ğına, şimdiye kadar gerek teberru yolu ile ve 
gerekse yabancı, kaynaklardan toplanan ve bu 
işler için sarf olunan paraların miktarına dair 
sorusuna Tarım Bakam Nedim Okmen'in sözlü 
cevabı (6/271) 

/. - - İzmir Milletvekili Necdet tncekara'nın, 
iskân dâvasının halli için ayrı bir bakanlık ih
dasının düşünülüp düşünülmediğine, dış iskân 
meselesinin hangi ana prensiplere göre halledi
leceğine, iç iskân mevzuunun dış iskânla birlik
te ele alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 
bu dâvanın başarılması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Başbakanlıkla Tarım Bakanlığı-
ğından olan sorusuna Tarım Bakamı Nedim ök
men'in sözlü cevabı (6/278) 

T. B. M. Meclisi Yüfeek Başkanlığına 
29 .1.1951 

Ankara 
öz: Köy Bakanlığı kurulması H. 

Türkiye'de bugüne kadar ihmal edilen köy 
kalkınması işini süratle ele almaya köyü ve köy
lüyü . kalkındırmaya Demokrat îktidar büyük 
milletimiz tarafından vazifelendirilmiş bulun
maktadır. Onu iktidara getiren köylüyü kalkın-
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dırmak, yeni iktidarın ele alacağı ve her işine I 
takdimen başaracağı büyük bir hizmet olacaktır. 

Bu balkımdan : 
1. Türk köylüsünün ve köyünün kalkındı

rılmasını hızlandırmak üzere - içine iç ve dış is
kân işlerini de almak üzere - bir (Köy Bakanlı
ğı) kurulması derpiş edilmekte midir? 

2. Bu büyük dâvamızın başarılması için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3. îç ve dış iskân konusu, bugünün başta 
gelen büyük işlerimizden olduğuna göre, bu 
husustaki çalışmaların açıklanmasını Sayın Baş
bakandan rica eder ve soruma sözlü olarak cevap 
verilmesini saygılarımla arzederim. 

Zonguldak Milletvekili Avukat 
Abdürrajhman Boyacıgjller 

Ankara : 20. I V . 1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Tarım Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Cemal Reşit Eyüboğlu 

1. Memleketimize Bulgaristan'dan şimdiye 
değin (1950 - 195] de) ne kadar göçmen gelmiş
tir? Çocuk, genç, ihtiyar ve kadın, erkek olmak 
üzere tasnife tâbi tutularak adedi? 

Bunlardan ne kadarı serbest, ne kadarı is
kâna tabi göçmendir? 

3. Bunlara nasıl bir iskân usulü uygulan
maktadır? (Misafirhanelerde, bekleme; şehir 
ve kasaba ve köylerde yerli halk nezdinde misa
firlik; toprak veya iş yeri tahsisi, istihsal araç 
ve gereçleri ile tohumluk ve saire gibi ayni ve 
nakdî sermaye teffizi ilh....) 

4. Bu göçmenlerden ne kadarı kesin olarak 
yerleştirilmiş, yani müstahsil duruma getiril
miştir? Ne kadarı misafirhanelerde veya halk 
nezdinde misafirdir? 

5. Şimdiye kadar bu işler için ne miktar pa
ra harcanmıştır? (Misafirhane, yol ayni ve 
nakdî sermaye illi., gibi tasnife tâbi tutarak) 

6. Bu göçmen dâvası için memleket içinde 
teberru yolu yi e ne miktar para toplanmıştır? 

Bu malûmat mümkünse bankalardan, ticaret 
müesseselerinden, haliktan olmak üzere tasnife I 
tâbi tutularak verilmelidir, J 

— 141 
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Yabancı kaynaklardan bu iş için malî yardım 

sağlanmış mıdır? Miktarı nedir? 
8. Bulgaristan'dan daha ne kadar göçmen 

geleceği tahmin edilmektedir? 1951 de başka 
memleketlerden göçmen gelmesi ihtimali var mı
dır? 

9. Göçmenlerin süratle iskânları ve müstah
sil hale getirilmeleri için bugünkü teşkilât, uy
gulanmaktaki usul ve malî kaynaklar kifayetli 
görülüyor mu? 

Değilse, gayenin sürat ve selâmetle elde edil
mesi için malî kaynaklar ve teşkilât bakımından 
neler düşünülüyor? 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İskân dâvası iç politikamızın en önemli mev

zularından biri halinde durmakta ve acilen dü
zelmesi, halledilmesi icabetmektedir. Bu mevzu 
ile ilgili aşağıdaki dört soruya Sayın Başbakan'la 
Tarım Bakanımızın sözlü olarak cevap lütfetme
lerini saygılarımla rica ederim. 

1. Dâvanın ehemmiyeti ve hallinin müstace
liyeti itibariyle Hükümetimiz bu işi ayrı bir ba
kanlık idaresinde yürütmek kararında mıdır? 

2. Dış iskân meselesi hangi ana prensiplere 
göre halledilecektir? 

a) Dışardan gelen göçmenler küçük grup
lar halinde bugünkü köylerimizde mi iskân edi
lecek veya bunlardan tâyin edilecek iskân bölge
lerinde yeni köyler mi kurulacaktır? 

b) Yeni köylerin kurulması düşünülüyorsa; 
bunlar için iskân mıntakaları olarak hangi böl
geler seçilmiştir? 

•c) Yeni kurulacak köylerin ekonomik karek-
teri ne olacaktır? 

Yani bugünkü köylerden ayrı olarak, istihsal
lerini, ticaretlerini ve istihlâklerini kooperatif 
bir sistem içinde yürütecek bir şekilde mi kuru
lacaktır? 

d) Yeni kurulacak köylerin sağlık, kültürel 
sosyal ihtiyaçları için neler düşünülmektedir? 

e) Yeni kurulacak köyler kaç hane olarak 
tesbit edilecektir? Haneler kaçar odalı olacaktır? 

f) İlk hamlede ne miktar köyün ne kadar 
zamanda tesisi düşünülmektedir? 

g) Bunların inşaat sistemi ne olacaktır? 
ğ) Nüfus başına verilecek arazi miktarı ne 

olacaktır? 
3. İç iskân mevzuunu Hükümet dış iskânla 
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birlikte mi ele almayı düşünüyor? Bu hususta ne 
gibi hazırlıklar yapılmaktadır? 

4. Bugünkü bütçe imkânlarımızla bu muaz
zam dâvayı kısa zamanda halletmek mümkün gö
rülmediğine göre, Hükümetimiz bu hususta ne 
gibi tedbirler düşünmektedir? 

îzmir 
Necdet Incekara 

BAŞKAN*— Söz Tarım Bakamnındır. 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEÎ (Maraş) 
Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımın sözlü so
rularının birinci maddesini geçen celsede cevap
landırmıştın. Sorularının 2 ve 3 ncü kısımları 
bugünkü ruznamemizin 6 ve 9 ncu maddelerini 
teşkil eden diğer iki milletvekili arkadaşımızın 
sözlü sorulariyle aynı mahiyette olduğundan ve 
bu arkadaşların soruları madde madde tasrih 
edilmiş bulunduğundan müsaadeleriyle arkadaş-
larınına arzedeceğim cevablan kendi sorularının 
da cevabı olarak kabul buyurmalarını rica ede
ceğim. 

Şimdi, Eyüboğlu arkadaşımın suallerini ce-
vablandıracağım. 

1. Bulgaristan'dan memleketimize 1 Ocak 
1950 tarihinden 26 . IV . 1951 tarihine kadar 
(118 071) göçmen gelmiştir. 

1 Ocak 1950 den 17 Nisan 1951 tarihine kadar 
Bulgaristan'dan gelen (113 361) göçmenin yaş ve 
cinsiyet miktarı şöyledir : 

45 den 
0 - 1 5 16-45 yukarı 

yaşında yaşında yaşta Yekûn 

24 778 16 923 11 187 52 888 Kadın 
27 684 17 937 14 852 60 473 Erkek 

52 462 34 860 26 039 113 361 Yekûn 

Bu miktara göre Bulgaristan'dan gelen göç
menlerin % 46,3 nü 15 yaşma kadar olan çocuk
lar, % 30,8 ni 16 yaşından 45 yaşma kadar olan
lar ve % 22,9 nu 45 yaşından yukarı olanlar teş
kil etmektedir. Gelen nüfusun % 46,6 sı kadın ve 
% 53,4 dü erkektir. 

2. Bulgaristan'dan 1950 bidayetinden beri 
gelen göçmenlerin hepsi serbest göçmen vizesiyle 
gelmişlerdir. Bunların büyük ekseriyeti son dere
ce perişan ve muavenete muhtaç bir haldedir. Bu 
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I sebeple Hükümetçe son defa alınan kararla bu 

göçmenlerin serbest göçmen durumları iskânlı 
göçmenliğe kalbedilmiştir. Bundan sonra gelecek 
olanlara da göçmen vizesi verilecektir. 

3. Bulgaristan'dan 1950 yılı başında Türk -
Bulgar hududunun kapandığı 6 . X . 1950 tarihi
ne kadar gelen (30 778) nüfus göçmen, daha ev
vel bakım ve geçimlerini taahhüt etmiş olan mem
leketimizdeki yakın akrabalarının yanlarına gön
derilmişlerdir. Hududun açıldığı 2 . X I I . 1950 
tarihinden sonra Bulgaristan'dan gelen göçmen
ler Konsolosluklarımızın re'sen verdikleri serbest 
göçmen vizeleriyle memleketimize girmişlerdir. 
Bunlardan (14 309) u Edirne'de akrabalarının 
yanma gitmek istediklerini bildirdiklerinden ak-

ı rubalarının yanlarına ve bakiye (68 274) ü de 
muvakkaten misafir edildikleri illere gönderilmiş
lerdir. 

Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de bulu
nan ve 14 000 insanı konaklamaya müsait olan 

I iskân misafiraneleri transit yerleri olmak üzere 
kullanılmışlardır. Edirne Misafiranesinde hudut
tan giren göçmenlerin; sağlık, emniyet, güm
rük ve iskân muameleleri yapılmakta ve bu 
muamelelerin imtidadı müdetince göçmenler bu 
misafirhanede 4 - 6 gün kalmaktadırlar. Edir
ne'den sonra göçmenler gidecekleri yerler iti
bariyle İstanbul veya Tekirdağ'ına gönderil
mekte ve İstanbul, Tekirdağ iskân misafirha
nelerinde tren veya vapur temin edilinceye ka
dar birkaç gün kaldıktan sonra, aileleri yanma 
veya muvakkat misaferet mahallerine Devlet 
Demiryolları ve Denizyolları vasıtalariyle para
sız sevkedilmektedirler. izmir misafirhanesi de 
izmir'e vapurla gelen göçmenlerin civar vilâ
yetle sevkından evvel bir transit merkezi ola
rak kullanılmaktadır. 

Göçmenler iskân misafirhanelerinde kaldık-
I lan müddetçe bedeli iskân tahsisatından karşı-
[ lanmak suretiyle Kızılay aş ocaklarmca ia§e edil-
I mektc ve gidecekleri yerlere kadar kumanya

ları verilmektedir. 

Tilerde muvakkat misaferet müddetince göç-
j menler halkımız tarafından büyük tehalükle 

karşılanmış, her türlü ibate ve iaşe ihtiyaçları 
j milletimiz tarafından çok candan alâka ile se

ve seve teinin edilmiştir. Türk Milletinin bu 
i susta gösterdiği büyük misafirperverliği bura-
i da bilhassa şükranla kaydetmek isterim. 

— 142 — 
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Bu göçmenlerin esas ve katî istikânlarında 

2510 sayılı İskân Kanunu hükümleri dairesin
de kendilerine tamamen mahallî şartlara uygun 
birer mesken temin edildikten başka, çiftçi olan
larına yeteri kadar arazi, bir çift öküz ve gerekli 
ziraat aletleri ile tohumluk ve sanatkârlara da 
sanatlarının icrasına yarıyacak avadanlık veya 
döner sermaye verilmesi derpiş edilmektedir. 
Göçmenlerin bir kısım ihtiyaçlarını da Ziraat 
Bankasından ve Zirai Donatım Kurumundan 
kredi ile sağlamaları düşünülmektedir. 

4. 1950 ve 1951 yıllarında Bulgaristan'dan 
gelen bu göçmenlerden mühim bir kısmı barın
dıkları yerlerde geçimlerini sağlıyacak çeşitli 
işler bulmuşlar ve çalışmaya başlamışlardır. 
Bunların imkân nispetinde barınma yerlerinde, 
mümkün olmadığı takdirde diğer yerlerde esas 
iskânlarına geçilmek üzere Nisan 1951 bidaye
tinde birçok yerlerde mahallî iskân komisyon
ları kurulmuş ve bâzı yerlerde de kurulmak 
üzere bulunmuştur. Toprak Komisyonları da 
bulundukları ilçelerde yerli halkın topraklan
dırılması işini sekteye uğratmamakla beraber 
göçmenlerin de topraklandırılmasiyle vazifelen-
dirilmişlerdir. 

Marshall kredisi karşılıklı paralar fonun
dan temin edilen 30 milyon lira ve aziz mille
timizin teberrülariyle Göçmen ve Mültecilere 
Yardım Birliği elinde toplanan para ile göç
menlerin diğer iskân yardımlarının 1951 yılı 
içinde yapılmasına çalışılacaktır. 

Hâlen iskân misafirhanelerindeki göçmen 
mevcudu günlük transit miktarı dâhilinde ol
mak üzere 3800 nüfustan ibarettir. 

5. 1950 yılı Bütçesinde iskân yardımları 
tahsisatı 1 695 000 liradır. Bu paranın. 638 211 
lirası henüz Bulgaristan'dan göçmen akınının 
mütekâsdf bulunmadığı 1950 malî yılı bidayet
lerinde eski göçmenlere ve Şarktan Garba nak
ledilip bilâhara tekrar Şarka dönmüş olan 
eşhas ile Avrupa kamplarından Birleşmiş Mil
letler Mülteciler Teşkilâtı vasıtasiyle Türki
ye'ye getirilmiş olan mültecilere ve diğer dış 
memleketlerden yurdumuza kendiliğinden ilti
ca etmiş olanlara sarfedilmiştir. 

Geri kalan ve Bulgaristan göçmenlerinin ih
tiyaçlarının sağlanmasına hasredilen 1 011 789 
liranın, 
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I 376 528 lirası göçmen misafirhanelerinin 

yeniden kurulmasına, mevcutları
nın genişletilmesine, onarımına ve 
aş ocaklarının idare masraflarına, 

479 936 lirası yolda ve mahallerinde geçici 
müddete ait iaşe işlerine, 

105 240 lirası Karayolları nakliyatı ile Yu
nan ve Bulgar Demiryolları parkur 
ücretlerine, 

50 085 lirası da tedavi ve saire gibi müte
ferrik ihtiyaçlara, 

1 011 789 
harcanmıştır. 

Ayrıca Kızılay Derneğine iaşe masrafları 
karşılığı olarak 200 000 lira raddesinde ve Dev
let Demiryolları idaresine de Yunan ve Bulgar 
Demiryolu parkur ücreti olarak 80 000 lira 
kadar borçlu kalınmıştır. Bu paralar 1951 Büt
çesinden ödenecektir. 

1951 yılı Bütçesinin iskân yardımları tah
sisatından da bugüne kadar Bulgaristan göç
menlerinin iaşe, yollama ve misafirhane mas
rafları için takriben 200 000 lira raddesinde 
sarfiyatta bulunulmuştur. 

1950 - 1951 yıllarında Bulgaristan'dan ge
len göçmenlere aynî ve nakdi sermaye olarak 
henüz hiçbir şey verilmemiştir. 

6-7. Göçmen ve mültecilere Türkiye Yar
dim Birliği vasıtası ile 19 . IV . 1951 tarihine 
kadar teberru yolu ile muhtelif kaynaklardan 
toplanan paraların miktarı 8 milyon 107 bin 
40 liraya baliğ olmuştur. Bunun 2 milyon 250 
bin lirası bankalardan, 4 462 664 lirası ticaret 
müesseseleri ile halkımız tarafından bağışlan
mıştır. 1 306 653 lirası mahsus kanununa göre 
tertip edilen piyango hasılatıdır. Geri kalan 
87 723 lirası da yabancı kaynaklardan sağlan
mıştır. 

8. Bulgaristan'da 1950 yılı bidayetinde 
550 bin Türk ve 300 bin müslüman pomak bu
lunduğu tahmin edilmekte ve bunlardan bil
hassa Türklerin tamamen ana vatana gelmek 
arzu ve iştiyakında bulundukları anlaşılmak
tadır. 1951 yılı sonuna kadar daha takriben 
100 bin kadar göçmen geleceği ve bu suretle 
1950 - 1951 yılları içerisinde Bulgaristan'dan 
gelen ve gelecek olan göçmen yekûnunun 
(220) bine baliğ olacağı umulmaktadır. 
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Ayrıca Yunanistan'dan, evvelce Bulgaris

tan 'dan Yunanistan 'a geçmiş olan 2500 nüfus 
ve Şarki Ürdün'den 250 nüfus göçmenin 1951 
yılı içinde memleketimize kabulü takarrür et
miş bulunmaktadır. Bunlardan başka Avrupa 
Kamp mültecilerinden de bu yıl içinde 500 
kadar göçmenin ana yurda gelmek ihtimali 
mevcuttur. 

9. Memleketimizde umumi bir iskân dâva
sı öteden beri mevcut olan bir realitedir. Her 
yıl artmakta olan nüfusumuzun ve esasen çok 
kesif olan bölgeler halkının ve ormanlar içinde 
zor şartlar altında yaşamakta olan vatandaş
larımızın bu arada göçebe ve gezgincilerin ve 
tabiî hâdiseler ve âfetler neticesinde yerlerini 
değiştirmek zorunda kalan köylülerimizin isa
betli bir şekilde yerleştirilmeleri için uzun ça
lışmalara ve senelere münkasem bir iskân prog
ramının tahakkuk ettirilmesine kati ihtiyaç 
vardır. Dış memleketlerden gelen ve gelecek 
olan soydaşlarımızı da memleket şartlarına en 
uygun şekilde iskân etmek gerekmektedir. Bü
tün bu işlerin en iyi ve en mütekâmil şekilde 
yapılabilmesini sağlamak üzere yapılmakta 
olan esaslı tetkikler sona ermiş karar ve icra 
safhasına girmek üzere bulunmuştur. 

Göçmenlerin iskânında tatbik edilmekte 
olan usul, maksada ve ihtiyaca uygundur. Yu
karda arzedilen malî kaynaklar lüzuma göre 
icabında artırılabilecektir. 

10. Bu mâruzât ve izahlarımla Trabzon Mil
letvekili sayın Cemal Reşit Eyüboğlu'nun so
rularını cevaplandırmış oluyorum. 

Diğer bir sözlü soru ile de sayın arkadaşım 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller İç ve Dış iskân Konusundaki çalışmala
rın açıklanmasını istemiş bulunmaktadır. Yu-
kardaki izahatımla sayın arkadaşımın bu konu
daki sorularını da açıklamış olmaktayım. Bu 
vesile ile şu noktayı da ayrıca belirtmek iste
rim: 1950 - 1951 yıllarında Bulgaristan'dan vâ
ki olan büyük muhaceret akını dolayısiyle iç 
iskân konusunu bu sene içinde hemen ele al
mak mümkün olamayacaktır. Bu işin daha mü
sait imkânların husulüne bırakılması ve uzun 
vadeli iskân plânlarının çerçevesi dâhilinde 
halledilmesi gerekmektedir. 

Bu plânın tanzimi hususundaki çalışmaları
mız sona ermiş bulunmaktadır. Diğer arkada-
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şımıış sorusuna arzedeceğim cevapta da bu 
mevzua temas edeceğim. 

îzbıir Milletvekili Necdet încekara arkada
şım takririnin birinci maddesinde; iskân is
teri ficin ayrı bir Bakanlık kurulup kurulmıya-
eağniı sormaktadır. 

.1.1 îç ve bilhassa dış iskân işlerimizin gün
den $üne ehemmiyet ve vüsat kesbetimekte ol
duğu! bir hakikattir. Bu mühim hizmetin en iyi 
bir şekilde ifa edilmesi imkân ve çareleri üze
rinde! hassasiyetle durmaktayız. Bu mevzudaki 
çalışmalarımız bir hayli ilerlemiş ve karar saf
hasında intikal etmiş bulunmaktadır. îç ve dış 
iskâı^ meseleleriyle birlikte cemiyetimizin sos
yal dâvalarının hep birlikte ve koordine bir 
şekilce hal ve intacı için hazırlıklarını ikmal et
mek jüzere bulunduğumuz plânın tatbikına ge-
çilmejsini temin edecek olan bu karar yakın bir 
zamanda Büyük Millet Meclisine arzedilmiş bu
lunacaktır. 

2.1 Dış iskân meselesinin hangi prensiplere 
göre i halledileceği hakkındaki bu soruya sayın 
arkadaşımın önergesindeki fıkralara sırasiyle 
eevajj) arzedeceğim: 

aj Dışardan gelen göçmenlerin yurt içinde 
iskânlarında; iskân olan yerlerde müstakil köy
ler kurmak, imkân olmıyan mahallerde de mev
cut fyasaba ve köylerimize eklemeler yapmak 
suretiyle hareket edilecektir. 

bj Bugünkü etüdlerimize göre müstakil 
göçmen köyleri kurulmağa elverişli bölgeleri
miz; Orta Anadolu'da bilhassa Ankara, Kon
ya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgad 
illerii olarak tesbit edilmiştir. 

c) Kurulacak köylerin ekonomik karakte
ri, mevcut köylerimizin mahallî ekonomik ka
rakterinden farklı olmayacaktır. 

d) Yeni kurulacak göçmen köylerinin sağ
lık, tül türel ve sosyal ihtiyaçları bakımından 
gereken tedbirler, mevcut köylerimizin aynı 
mahiyetteki ihtiyaçları için alman tedbirlere 
mııvşzi bir şekilde tertip edilecektir. 

e) Yeni göçmen köylerinin, arazi varlık
ları t e su imkânları bakımından ortalama 60-70 
hanejik topluluklar halinde kurulması muta
savverdir. Her göçmen evi ileride göçmenler ta
raflımdan ihtiyaçlarına göre genişletilebilecek 
bir farzda şimdilik çiftçiler için bir oda bir 
ahırdan, sanatkârlar için de bir oda ve bir 
dükkândan ibaret olarak yapılacaktır. 

M*— 
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f) Bu yıl içinde 30 kadar müstakil göçmen I 

köyü kurulması üzerinde durulmaktadır. 
g) Göçmen evleri tamamen mahallî şartla

ra ve tiplere uygun olacak ve yerine göre top
rak damlı veya çatılı olarak yaptırılacaktır. 
Mümkün oldukça inşaatte göçmenler bizzat ça
lıştırılacaktır. 

Mevcut köy ve kasabalara eklemeler yapıl
ması halinde bu iş göçmenlere para yardımı ya
pılmak ve inşaat malzemesi verilmek suretiyle 
sağlanacaktır. Müstakil göçmen köyleri kuru- I 
lacak yerlerde de inşaatın müteahhitler vasıta-
siyle yaptırılmasının muvafık olup olmıyacağı 
araştırılmaktadır. 

ğ) îki nüfuslu bir çiftçi göçmen ailesine 1 
verilecek arazi miktlari; bölgenin yağışlı ve ku
rak oluşuna ve arazinin tabiat ve karakterine 
göre 8 - 160 dönüm arasında tehalüf etmekte
dir. İkiden fazla olan beher nüfus için bu mik
tarlara muayyen nispetler dâhilinde ilâveler 
yapılacaktır. Göçmenler için tesbit edilmiş olan 
bu toprak baremi; Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa göre yerli halka verilmesi icabeden mik
tarların aynıdır. Lüzumu halinde bu miktarlar 
yarıya kadar indirilebilecektir. 

3. Soru önergesinin üçüncü maddesinde iç 
iskân mevzuunun dış iskânla birlikte mi ele 
alınacağı hususuna temas edilmektedir. 

îç iskân dâvasını ana dâvalarımızdan birisi 
olarak kabul etmek lâzımdır. Bu mevzuu vatan
daşlarımızın istek ve arzularına göre halletme
nin daha doğru olacağına kani bulunmaktayız. 
Bugün için Bulgaristan'dan tehcire tâbi tutu
lan soydaşlarımızın geniş ölçüdeki iskân mev
zuu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu itibar
la hattı zatında bir arada ele alınması gere
ken iç ve dış iskân konusunu ileriki yıllara ait 
ve uzun senelere münkasem iskân plânlarına 
bırakarak bu yıl için yalnız dış memleketli erden 
gelen göçmenlerin iskânı işini ele alacağız. 

4. Sorunun dördüncü maddesi, bugünkü 
bütçe imkânlarımıza göre bu hususta ne tedbir
ler alındığının izahı istenilmektedir. 

1951 yılı Bütçesindeki 1 695 000 liradan iba
ret iskân tahsisatı ile; göçmenlerin huduttan 
barındırma ve iskân mahallerine kadar taşıma, 
iaşe ve konaklama gibi geçici masrafları ile, is
kân mahallerindeki bir kısım iaşe masrafları 
karşılanabilecektir. Göçmenlerin esas iskânları
na müteallik inşaat giderleri ve donatımları, | 
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Marshall yardımı karşılıklı paralar fonundan 
ayrılan 30 milyon lira ile aziz milletimizin bü
yük alâka ve memleketseverliğine istinaden ku-
i'ulmuş bulunan «Göçmen ve Mültecilere Tür
kiye Yardım Birliği» elinde toplanan ve mik
tarı bugünden 8 milyonu tecavüz etmiş olan 
para ile temin edilecektir. 

Göçmenlerin kısa zamanda müstahsil hayata 
geçmeleri için bir an evvel iş bulmaları ve çiftçi 
olanlarının tezelden topraklandırılarak kendi
lerine çift hayvanı ve donatımı verilmesi, sanat
kâr olanlarına da sanatlarının icrasına yarıya-
cak aletlerinin temini üzerinde çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — İkinci soru sahibi Abdürrah-
man Boyacıgiller. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Soruma cevap veren Tarım Bakanı, 
Başbakan adına konuşarak Hükümetin bir (Köy 
Bakanlığı) tesisini düşünmediğini belirttiler, iç 
iskân ve di? iskân konularını izah eden bir ko
nuşma yaptılar. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre, olduğu ka
dar resmî beyanlardan anladığımıza nazaran, 
Hükümet bir (İskân Bakanlığı) kurulmasını der
piş etmekte olduğu şu sıralarda biz de bu konu
daki düşüncelerimizi ve bu yoldaki delillerimi
zi >serd ve beyan eyliyerek tezimizin kabulüne 
zemin hazırlamak isteğini ortaya koymuş olu-
yoıui. 

Bilindiği ve görüldüğü üzere: Hükümetimi
zin. bugüne kadar, sınai ve zirai istihsalimizi ço
ğaltmak ve bu yoldaki çalışmaları plân - prog
ramlara bağlamak hususunda müspet bir çalış
manın örneğini vermemişler ve iktidara gelen 
bütün Hükümetler, hep günlük politika mevzu
ları içinde bunalıp kalmışlardır. 

Bir memleket ki asırlardır ihmal içinde bıra
kılmış ve ancak Cumhuriyetin kurulması üze
rine kalkınması için fikir ve mütalâalar serde-
dilmeye başlamıştır. Büyük Atatürk ve onu ta
kip edenlerin ön plâna aldıkları zirai - sınai 
reform, Atatürk'ün aramızdan ebediyete göçme
sine kadar plânlı olarak gerçekleştirilme yolu
na sokulmuş, fakat bu büyük aramazdan ayrı
lınca, plân - program mevzuu unutulmuş git
miştir. Plân - programsız çalışmalarımızdan do
layı İkinci Cihan Savaşına iştirak etmiyen ve 
zengin olmak fırsatına ulaşan memleketimiz ma
alesef zengin olmak bahtiyarlığına ı kavuşama
mıştır. Zira, zengin olmanın ilk şartı olan zirai 
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ve sınai istihsalimizi çoğaltamamış ve hattâ bu I 
harb içinde çok sıkıntılı devirler yaşamışızdır. 
Bunun tek sebebi, köy kalkınmasının, zirai ve 
smai istihsalimizin plân - programlara bağlana
mamış olmasındadır. 

İkinci Cihan Harbinden sonra da uzun yıl
lar geçmiştir. Yanıp yıkılan, ekonomisi bozulan 
Fransa (Plân de modernisation et d ' equipe-
mant) ı, yani kurulan İsrail Devleti 500 000 000 
Türk lirasına baliğ olan geliştirme plânı, için 
500 milyon insanı alan ve bu geri kalmış millet
lerin iktisadi kalkınmalarını isthdaf eden ko-
lombo plânı, nihayet yeni kurulmuş olan dost 
ve Müslüman Pakistan'ın 6 yıllık iktisadi kal
kınma plânı ve iktisaden geri kalmış milletlere 
yardım için tesis edilmiş olan Marşal Plânı ve 
bunun yanında diğer birçok memleketlerin ik
tisadi plânlarının tanzim ve tatbik mevkiine 
konması, plân - programın gaye ve maksadını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkiye 'nin böyle bir iktisadi kalkınma plân-
programm olmamasının acısını Marşal Yardı
mından istifade hususunda çektiğimiz sıkıntıyı 
ve döktüğümüz teri ancak bu yolda çalışan tek
nik ve ekonomi personelimiz bilmektedir. 

Ziraat, sanayi, ulaştırma, sağlık, bayındırlık 
alanları plân - programlarımız nerededir? 

İş başına gelen Hükümetlerin hiçbirisi top-
yekûn kalkınmayı sağlayıcı bir plân - program 
üzerinde çalışmamış mahallî ve şahısların arzu 
ve iradelerine uyarak parakende ekonomik faa
liyetlerde bulunmakla yetinmişlerdir. 

Biz mensubu olduğumuz Parti Hükümetle
rinden, Türk milletinin arzu ve iradesine ter
cüman olarak topyekûn kalkınmayı sağlıyacak 
plân - program tanzimi işinde daha çok gecik
memesini beklemekteyiz. 

Bu plân - programın istihdaf ettiği topluluk 
Türk milletinin çoğunluğunu teşkil eden Türk 
köylüsüdür. Onun iktisadi ve sosyal bakımlar
dan kalkındığı gün Türkiye medeni ve modern 
bir Devlet haline gelmiş olacaktır. 

İskân Bakanlığının kurulmasına gelince: 
Biz, bu sorumuz ile; yeni bir bakanlık kurul

masını ve yeni bir masraf kapısının açılmasını 
düşünmüş değiliz. Hükümet, iç ve dış iskân 
işlerini programlı ve sistemli bir şekilde yürüt
mek üzere iskân bakanlığının tesisini mülâhaza 
eder ve bunun tatbikatına geçerse biz bu adla 
bir bakanlık kurulmasını doğru bulmuyoruz. Zi- j 
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ra iç ve dış iskân konusunun tanzimi halinde 
vatandaşlarımızın yerleşecekleri muhitler köy 
muhitleri olacaktır. Bugüne kadar dışarıdan 
gelen ırkdaşlarımızı bağrına basan Türk köylü
sü olmuştur. Kucağını açan Anadolu Türkleri 
bundan sonra da köylerinde gelecekleri aynı sı
cak sevgi ile karşılayacaklar ve yeni kurulacak 
olan köyler, eski köylerimizin yanma kurula
caktır. 

Eski ve yeni köylerin yan yana bulunması 
görenler üzerinde olduğu kadar yanyana yaşıyan 
vatandaşları da müteessir decektir. O halde, 
hem demokrasi inkılâbının başarılmasında baş
lıca hizmeti gören köylüye hem de ana bir dâva 
teşkil eden köy kalkınmasına medar olmak ve bu 
yoldaki çalışmaları bir plân - programla tahak
kuk ettirmek üzere tesisi düşünülen iskân bakan
lığı adının köy bakanlığına tahvil edilmesi, 15 
milyondan fazla köylü ve geri kalan şehirli ve 
kasabalı vatandaşımızı memnun edecektir. 

Plân - programlı bir köy bakanlığı şu işleri 
tanzim edecek ve başarmaya çalışacaktır: 

Ai) Köy yollarının yapılması, onarılması, 
bakımına, 

B) Köy telefonları yapım ve bakımına, 
C) Köylerin elektriMendirilmesine, 
Ç) Köy büyük ve küçük su işlerine (yeral

tı suları dâhil); 
D) Köy birlikleri kurulması suretiyle bir

liğe dâhil olacak köylerimizin hukuki ve idari -
iktisadi bir teşekkül olarak büyük işleri başar
mak üzere teşkilâtlanmasına (köy birliklerinin 
su, yol, elektrik, değirmen, gübre, ziraat âlet ve 
vasıtaları.... gibi işlerin temini için çeşitli koope
ratiflerin kurulması); 

E) Birliğe dâhil olan köylerin zirai - idari-
adlî zabıtasını sağlamaya, (köy birliğinin seçim
le iş başına gelecek olan başkanı köy birliğinin 
idare ve zabıta âmiri olacak ve savcıların muavi
ni srfatiyle ve onların emirleriyle adlî zabıta 
hizmetlerinin görülmesine yardım edecektir.) 

KÖy bakanlığının kurulmasiyle, bugüne ka
dar birçok bakanlıklara dağılmış olan köy işleri 
bir elde toplanmış olacak ve bu suretle köy ve 
köylünün seri bir şekilde kalkınması başlamış ola
caktır. İskân bakanlığının kurulması halinde 
dahi, | böyle bir bakanlığın kurulmasını her za
man müdafaa edeceğiz. Zira, bugün köy ve köy
lü işleri, hususi idareler ve köy idareleri ile 
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İçişleri, Tarım ve diğer Bakanlıklar tarafından 
ifa edilmektedir. Böyle bir Bakanlığın tesisi 
halinde, ayrı ayrı kollara ayrılmış olup bir tek 
gaye için çalışan bu tesis ve teşekküllerin kolla
rı bir kadro içinde toplanacak ve gelir - giderle
rin sistemli şekilde toplanması ve harcanması 
sağlanmış olacaktır. 

Bugünkü dağınık çalışma ile köylerimizi ve 
köylümüzü kalkındıracağımıza ve zirai ve sosyal 
reform yapacağımıza ve «efendimiz» köylüye 
hizmet edeceğimize kaani değilim. Böyle dağı
nık ve millî servetin israfına medar olduğu ka
dar köy ve köylü kalkınmasını zedeliyen bir gi
dişin bir an önlenmesini istemekle, bana rey 
veren yüz binden fazla vatandaşımın arzu ve 
iradesine tercüman olmuş oluyorum. 

Başka milletlerin hükümetleri, sistemli bir 
köycülük plân - programları üzerinde bize örnek 
teşkil eden çalışmalara bizden en az 50 yıl önce 
başlamıştır dersem, dâvanın önemi ve ciddiyeti 
kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; sorularımı çok geniş 
izahlarla cevaplandırmış bulunan Tarım Baka
nına teşekkürle söze başlamak isterim. Şu nok
taya da işaret etmek isterim ki; Ağustos 1950 
Bulgar notasiyle başlıyan bu göçmen dâvası 
karşısında Hükümetimizin gösterdiği hassasiyet 
zamanında karar almak hususunda göstermiş 
olduğu isabet ve milletimizin alâkası, memleke
timizin içinde bırakılmak istenen güçlükleri yen
meğe kâfi gelmiştir. Bu itibarla Hükümete bu 
mevzu üzerinde huzurunuzda teşekkürlerimi su
narım. 

Şimdi, meselenin asıl güç kısmı kalıyor. Bu 
da, Bulgaristandan Türkiye'ye getirilen ve ge
tirilecek olan göçmenlerin yerleştirilmeleri, müs
tahsil bir hale getirilmeleridir. Takdir buyurr 
sunuz ki, bu iş gerek malî, gerek idari, gerekse 
iktisadi bakımdan velhasıl muhtelif yönlerden 
büyük önem arzeden bir dâvadır. Asırlardan 
beri memleketimizde iskân işleri Devlet hizmet
leri arasında önemli bir yer almış bulunmakta
dır. Nitekim bugün Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
gelen göçmenler vaktiyle, fütuhat devrinde, im
paratorluğun stratejik noktalara yerleştirdiği, 
memleketimizden gitmiş dedelerimizin torunları-
dn\ İmparatorluğun hakikaten takdire değer ve 
asırlardan beri devam eden bu iskân politikası, 
fütuhat devirlerini takip eden gerileme devirle
rinde bir başka istikamet almaya başlamıştır. 

.1901 0 : 1 
I Gerileme devirlerinde terkettiğimiz topraklar

daki ırkdaşlarımızı memleket içine nakletmek 
ve orada yerleştirmek vaziyetleriyle karşı kar
şıya kalınmıştır. İskân politikasının ıttıratsızlı-
ğı, benim anladığıma göre, devrimizle başlar. 

Cumhuriyet devrinde yeniden hükümtelerin 
iskân işleriyle alâkadar olduklarını görüyoruz. 
Fakat itiraf etmek lâzımgelir ki, son zamanlara 
kadar memleketimizde plânlı, programlı, iktisa
di, içtimai memleketin millî müdafaasına taal
lûk eden lüzumlu hususları da gözönüne alan 
bir tatbikat maalesef yapılamamıştır. 

Bugün Hükümetin karşısında kaldığı güç
lükleri takdir ederim. Yalnız biraz önce Saym 
Tarım Bakanının vermiş olduğu izahlar beni 
muhtelif yönlerden tatmin etmemiştir. Memle
ketimize bu yıl sonuna kadar getirilecek olan 
göçmenlerle beraber gelenlerin sayısının 220 000 e 
baliğ olacağını gene Sayın Bakan ifade buyur
dular. Şimdiye kadar gelmiş olan göçmenlerin 
gelişi güzel vilâyetlere serpiştirildiğini de gene 
kendilerinin izahlarından anlamış bulunuyoruz. 
Bütçedeki tahsisatın bir buçuk milyon civarında 
olduğunu, şükranla yâdetmek istediğim Marshall 
yardımının 30 milyon ve yine şükran ve min
netle ifade etmek isterim, memleketimizin ve 
milletimizin yardımının 8 milyon olduğunu söy
lediler. 

Bütün bu rakamları bir araya getirdiğimiz 
takdirde bunun mecmuu 40 milyon civarında ol
duğunu görüyoruz. 

Halbuki şimdi en küçük bir hesapla, 40 mil
yon liranın, başarılması gereken dâva karşı
sında ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu görecek
siniz: 220 bin göçmenin ifade ettiği aile adedi 
50 - 60 bin arasındadır. 60 bin ailenin her biri
nin müstahsil hale getirilmesi ijçin muktazi malî 
külfetin bin lira olacağını kabul edersek 60 mil
yon lira eder. 

Takdir edersiniz ki, bir ailenin memleketi
mize getirilmesi, ve memleketin uzak köşeleri
ne kadar nakledilip yerleştirilmesi için bin lira 
hiç mesabesinde kalır. Binaenaleyh, biraz evvel 
söylediğim gibi, Hükümetin bu göçmen işinde 
almakta bulunduğu tedbirler palyatif mahiyet
te tedbirler zümresindendir. Tarım Bakanının 
da, şimdiye kadar yapılmış olanların hakikaten 
kifayetsiz olduğunu söylemelerini ferahlatıcı 
buldum. Ancak bu dâvanın, hattâ sadece Ta-

[ rım Bakanlığı, sadece bir Hükümet meselesi 
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olmayıp bir memleket meselesi olduğuna önemle 
işaret etmelerini, dâvanın azametini bütün te-
îerruatiyle efkârı umumiye önünde belirtmele
rini bekledim. Sadece beni teselli eden bir ta
raf varsa o da anladığıma göre, Hükümetin bu 
meseleyi ele almış olmasıdır. Üzerinde çalışma
larda bulunmaktadır; yakında bu iskân dâva
sının halli için gerek iktisadi, gerek malî, ge
rek diğer yönlerden etüdlerine müstenit bir 
plân ve bu plânın tatbiki için bir kanunu Mecli
se getirecektir. Eğer anladığım doğru ise he
nüz bu işin 10 ucu ayında olduğumuza göre, 
büyük bir zaman kaybedilmemiştir. Hükümet 
bunu başarır, bize hakikaten bu dâvanın, gö
nüllerimizin istediği gibi halledilebileceğine da
ir teminat verecek bir kanunla Meclise gelir
se o zaman yine kendilerine teşekkür ederiz. 

Kendilerinden son olarak ricam bilhassa şu
dur : Bu meselede teahhüre meydan vermesinler; 
bir an önce tedbirlerini alsınlar ve Büyük Mec
lise getirsinler. 

NECDET İNCEKARA (îzmir) — Muhte
rem arkadaşlar; güzel bir tesadüf eseri olarak 
iskân ve göçmen mevzuu üzerindeki bu üç soru 
aynı zamanda bu kürsüye gelmiş bulunuyor. 
Bu suretle bu mevzuları muhtelif yönlerden ay
dınlatmak ve dolayısiyle aydınlanmak imkânı 
hâsıl olmuştur. İskân dâvamızın henüz bir tet
kik mevzuu olduğunu sayın bakanımızın iza
hatından öğrenmiş bulunuyoruz. Temennim şu
dur ki; bu tetkikler süratle sona ersin ve tatbi
kata başlansın. 

Bu bahiste söz almış olan soru sahipleri ar
kadaşlarımla bâzı noktalarda biri eşiyorum, bâzı 
noktalarda ayrılıyorum. Bundan dolayı bu nok
taları tebarüz ettirmek için birkaç dakikanızı 
bana lütfetmenizi rica edeceğim, arkadaşlar. 
Bendeniz sorularımda bu göçmenlerimizin köy
lere mi dağıtılacağı veyahut ayrı köyler mi 
meydana getirileceği hususunun açıklanmasını 
istemiştim. Bugünkü duruma göre bundan son
ra da tahmin ettiğime göre bunların aşağı yu
karı bugünkü köylerimiz içinde dağıtılmış ola
cağı kanaati bendenrzce hâsıl olmuştur. 

Halbuki bugün, köylerimizin durumundan 
şikâyetçi olduğumuzdandır ki, bir köy kalkın
ması, bir köy dâvası sözünü mütemadiyen söy
ler dururuz. Her üç parti de bunu programla
rına almış bulunuyorlar. Ben öyle istiyorum 
ki, bu gelen göçmenler bize yeni köy tipleri 
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I kurmak fırsatını vermiş olsunlar ve bu tiplere 

göie kalkındırılmasını arzu ettiğimiz köylerin 
kalkınması işine bir istikamet vermiş olalım. 
Tjirk köyünün 30 seneden beri yerinde sayma
sının, bütün köylerdeki hayat seviyesinin aynı 
dorumda kalmasının sebeplerinden birisi, bu 
köylerimizin çok dağınık bulunuşları ve bu 
suretle hükümetlerimizin imkânlarından malı-
rmm kalışları; ikincisi de bu köy ekonomisinin 
düzensiz bulunması sebebiyle kendi kendilerini 
kaIkındırmak imkânlarından mahrum oluşları
dır. İşte köy dâvasını halletmek istiyen arka
daşlar, bilhassa bu iki noktayı nazarı dikkate 
alarak evvelâ bu dağınık köylerin bir araya 
topla m alan hususunda durmalıdır.. En son 
istatistiklere göre 50 ile 200 nüfus arasındaki 
köylerin adedi 12 071 dir. 

ikincisi de, bunların ekonomilerine bir istik
rar vermeleridir. Bu kadar şümullü ve çok veç
heli ve yurdumuzun kalkmmasiyle çok derin
den alâkası bulunması sebebiyle iskân politikası 
da realist bir şekilde senelere taksim ederek 
plânlaştırılmalıdır. 

Bunu Toprak Umum Müdürlüğü kadrosu
nun dar çerçevesinden kurtararak iskân tapu 
mevzuunu tevhid edecek aynı bir vekâlet bün
yesinde birleştirmeye zaruret vardır. Bugün 
tekfin Umum Müdürlüğü toprak tevzi işlerini 
•başarmak imkânlarından mahrum bulunmakta
dır. Bu işleri başaramazken bu kadar şümullü 
bir dâvayı bu Umum Müdürlüğün eline vermek 
bu işe ciddiyetle sarılmamak demek olur. 

Bakanlar Kurulunca ilk yapılacak iş, tabia-
tiyle bakanımızın da bildirdikleri veçhile, is
kân politikamızın başında evvelemirde; dışar
dan gelecek ırkdaşlarımızla içerden ancak pek 
büyük mecburiyetler altında göç etmek zaru
retinde olanları bir arada iskân ederek müstah
sil hale geçirmek, ondan sonra köylerimizin 
tejvhidi, köylerimizin gayri müsait yerlerden 
mjüsait mıntakalara nakli, orman içindeki köy
ler mevzuları, bunlara ait sosyal ve ekonomik 
nuvseleler, yeni kurulacak göçmen köylerinden 
eljde edilecek tecrübelere istinaden ele alınmalı
dır. 

i Dışardan gelen, göçmenlerimizin köylere 
dağılması veya yeni köyler teşkil edilmesi : 
Esasen biz bugün bu köylerin durumlarını 
değiştirmek istiyoruz. Göçmenlerimizi mevcut 
köylere taksim etmek malî bakımdan hüküme-
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timiz için pratik bir hal çaresi ise de hem mu
hacirler bakımından ve hem de memleketimi
zin kalkınmasına yapacakları tesir bakımından 
faydası olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü 
bu 250 000 kişiyi dağınık surette köylere tevzi 
onların bugün değişmesini arzu ettiğimiz köy 
hayatı içinde eriyip kayıp olmalarına sebep 
olacaktır. Bunlara verilecek arazi ve ev kısa 
bir zaman sonra köy ekonomisinin kararsız 
durumu karşısında elden çıkabilir ve bunlar 
amele durumuna düşerek yine ilerde devletten 
toprak istemeye kalkabilir, yahut bulundukları 
köyleri terke mecbur olarak şehirlerde amele 
olarak çalışmıya gelebilir. Bu suretle işsizliği 
de arttırabilirler. 

Misal olarak arzedeyim ki, Cumhuriyet dev
rimizde Balkanlardan mübadil olarak gelen 
vatandaşların büyük bir kitlesi iktisadi kriz
lere dayanamıyarak topraksız kalmışlar, top
rakları bünye itibariyle iktisadi varlığı daha 
kuvvetli olan yerler halkın eline geçmiş ve 14 
Mayıstan sonra da hükümetimizin köylüye 
toprak tevziinden cesaret alarak yeniden başka 
yerlere iskân edilmek arzusu ile mütaaddit 
müracaatlar vâki olmuştur. Bendenizede tavas
sutum için bu neviden müracatlar vardır. Mem
leketlerini terk edecekleri güne kadar kendi 
mülklerine sahip olmak iktidarında olan bu 
insanların sonradan iskân edildikleri mmtaka-
larda tutunamamaları sebepleri tetkika değer 
mahiyettedir. Kanaatimce göçmenlerden ayrı 
köyler kurulması ve bu köylerin ilerde köy 
kalkınmasında mihrak noktaları teşkil edecek 
şekilde memleketin en çok ve en evvel kalkın
maya muhtaç kısımlarına dağılmaları ve bunla
rın bugünkü köylerimizde arzuladığımız eko
nomik ve sosyal temellere istinat ettirilmeleri, 
Hükümetimize kazandıracağı tecrübeler bakı
mından, büyük köy kalkınması dâvamızın hal
linde çok faydalı neticeler verebilir. Ekonomik 
ve sosyal karakterleriyle yeni kuracağımız köy
ler muvaffak olduğu takdirde bunlar çevresin
deki köylerin alâkalarını tabiatiyle üzerlerine 
çekecekler ve kendiliğinden Hükümetimizin 
büyük masraflar ihtiyar etmesine lüzum kal
madan birçok köyler bu suretle kendi bünye
lerini yeni icaplara uydurarak gelişmek imkâ
nını bulabileceklerdir. 

Ayrıca ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar göz 
önünde tutularak kurulması iktiza eden göç

men köylerinde göçmenlerimiz daha iyi ge
lişme imkânlarını bulabileceklerdir. Bunların 
bilhassa ekonomik sistem deyince daha ziyade 
kooperatifleşmeleri taraftarıyım. Zaten memle
ketimizde bu yolda atılmış adımlar vardır. Bil
hassa zirai kredi kooperatifleri gibi bu koopera
tiflerin ve bunların canlanmasında ve gelişme
sinde mühim rolleri olacağını tahmin ediyorum. 
Bunlarm kooperatifleşmeleri ve bütün iktisadi 
faaliyetlerini bu sistem içinde yürütmeleri hattâ 
yeniden kurulacak köylerde olduğu gibi mevcut 
köylerde de tatbiki köyün camlanmasında ve kal
kınmasında en mühim âmil olacaktır. 35 bin 
köyü içine alacak 16 milyon vatandaşın iştirak 
edeceği bu kooperatifler zinciri Türkiyemizin 
kalkınmasında büyük hisseleri olacak, muazzam 
bir sermaye meydana getirecektir. Bunun yara
tacağı imkânlarla her sene köylerimizin maarif, 
yol, sıhhi, sağlık, ulaştırma, elektrik, her türlü 
medeni ferdi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılıyabi-
lecek bir seviyeye ulaşacak bu suretle köy kalkın-
dırılacaktır. Köylerimizin daha yüksek bir ha
yat seviyesine ulaşarak istihsal ve istihlâklerinin 
artmasiyle bütün memleket iktisadiyeti canlana
cak, iş hacmi genişliyeeek bu genişleme daha iyi 
yaşama imkânlarını artıracak, buna muvazi her 
sahada meydana konacak hamlelerle her gün 
ağzımızdan düşürmediğimiz Türkiyemizin kal
kınma davasındaki düğüm çözülmüş olacaktır. 

Geçenlerde İsrail'e kadar tertip ettiğimiz bir 
seyahatte İsrail'in bugünkü muvaffakiyetlerinin 

temelinin bu kooperatiflere dayandığını müspet de
lillerle görmüş bulunuyoruz. Bu memlekette halen 
1385 kooperatif ve bu kooperatiflerin 264,000 âza
sı vardır. Sermayeleri bizim paramızla 92 milyon 
liradır. Bu memleketin nüfusunun '% 30 u bu 
kooperatiflere dâhil bulunmaktadır. Bunlar zi
rai kredi kooperatifleri, sulama kooperatifleri, 
Narenciye kooperatifleri, satış kooperatifleri, 
istihlâk ve istihsal kooperatifleridir. Bunlardan 
sulama kooperatifleri, ki 67 tanedir ve bütün 
memleketin zirai bakımdan sulanmasını temin 
edecek durumdadır; misal olarak alınabilir. Biz 
de bu çapta bir sulama kooperatifi kurulması 
için Gediz havzasının bütün plânları hazırdır 
ve tatbikata geçilebilmek için sermaye beklemek
tedir. Halbuki Gediz plânı ta îzmir'e kadar 
bütün havzayı içine ajan bir plândır. Gediz su
lama plânına bütün o havzanın köylerinin ve 
köylülerinin iştirak edeceği bir kooperatif 
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tatbikat sahasına konulursa Hükümetimizin 
de bu yolda yüklenmiş olduğu külfetle
rin azalacağı gayet tabiîdir. Onun için köy 
meselesi mevzuubahis edilince daima kooperatife 
doğru gitmenin doğru olacağı kanaatindeyim. 
Bu kooperatifler sayesinde 1948 den bu seneye 
kadar İsrail'de 450 bin göçmenin masedilebil-
mesi mümkün olmuştur. 

îskân dâvamız, göçmen dâvamızın hallinde 
süratle kooperatifleşmenin büyük faydası olaca
ğına kaani bulunuyorum. Bu iskân meselesinde 
orada olduğu gibi burada da en mühim mesele 
mesken meselesidir. Sayın Bakanımızı memle
ketimizin hususiyetine göre mesken inşasının dü
şünülmekte olduğunu ve bunun tetkiklar netice
sine göre ele alınacağını beyan buyurdular. En 
son olarak orada tatbik edilen sistem makine ile 
yapılan betonarme inşaattır. Üç makine ile gün
de iki katlı dört oda, dört hollü ev yapmak 
mümkün oluyor, ki süratle mesken inşaatına 
ihtiyaç olduğuna, muhakkak bu yolun da tetkik 
mevzuu edilmesini şayanı tavsiye görmekteyim. 
Bu, el emeğine hiç ihtiyaç göstermiyen bir sis
temdir. Tamamiyle makine ile çalışılmaktadır. 
Bu suretle maliyetin de az olacağı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız Jtalda. 
NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Eğer 

bu yeni kurulmasını arzu ettiğimiz köyler mev
cut köylerimiz arasına serpiştirilecek olursa ci
var köyler halkı buralardaki gelişmeyi yakinen 
takip edebileceklerinden bunlar hiçbir tazyika 
tâbi tutulmadan kendi arzulariyle kooperatif
leşme yoluna girebileceklerdir. Bilhassa yeni 
kurulacak köyü civarındaki köylerle beraber 
satış ve istihlâk kooperatifleri halinde teşki
lâtlandırmak mümkün olursa bu takdirde kö
yün kalkınmasına en mühim âmil olacağını dü
şündüğüm kooperatifleşme' kendiliğinden ta
hakkuk edebilir. Dünyanın en zengin meyve çe
şidine sahip olan memleketimiz maalesef kon
servenin (k) sini dahi bilmemektedir. Halbu
ki arkadaşlar, gezdiğimiz memleketlerde bilhas
sa narenciyenin kabuklarından dahi istifade et
mektedirler. Bizde denize dökülen portakal
ların onlar kabuklarını dahi atmayıp istifade 
etmektedirler. Ufacık bir memlekette yalnız 
narenciye üzerine 29 tane muhtelif mevzuda ça
lışan fabrika mevcut olduğunu görmüş bulu
nuyoruz. Bunların yarısından fazlası bu köy 
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kooperatiflerine aittir. Zirai sanayii geliştir
me^: için ancak kooperatifçilik yoluna girmek 
zariıreti vardır. 

(BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır. 
(NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Bir da-

kikja müsaade buyurun. Vatandaşların bu göç
mek dâvasında maddî ve mânevi yaptıkları fe
dakârlıklar hakikaten büyüktür. Bu arada biz 
müjnevverlerin faaliyetleri maalesef henüz baş
lanmamıştır. Münevverlere ve bilhassa biz mil
letvekillerine düşen vazifeler vardır. Yeni bir 
kÖ^ün kurulmasında irşat ve teşvik edici gay
retleri birleştirici bir rol oynamalıyız. O köyün 
civarındaki köylerle kaynaşmalarını, birbirin-
deıi istifade etmelerini sağlamalıyız. 

(Yeni kurulacak köyler, yukarda arzettiğim 
istikamette muvaffakiyetle başarıldıktan sonra 
büftin gücümüzle 35000 köye dönmeliyiz. 
• (BAŞKAN — Müddet tamamdır. 

|NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Bir da
kika, gençliğe bir sözüm var, müsaade ederse-
nizu 

] BAŞKAN — Yüksek Heyet nasıl tensip 
edfrse... 

!NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Belki 
arkadaşlar, beni biraz fazla hayalperest olarak 
gömüyorlar, öyle zannediyorum ki, her biri
mi^ bir köyün kuruluşunda bir vazife almalı
yız;, teşriî mesaimizin haricinde, milletvekili 
arkadaşlarımızın köy kuruluşunda vazife al
masının mânası büyüktür. Bu vazifeyi aldığı
mı^ gün bu memlekette büyük bir heyecan sa
hibi olan gençlik bizi takip edecektir, buna 
inanıyorum. O gençlik ki, bu memlekete her 
şejini vermeye hazırdır. Bunu her fırsatta gös
termektedir. Fırsat düştükçe mitingler tertip 
ederek içinden taşan heyecanının fazlasını bo
şaltmaktadır. Bu heyecana bir mecra vermek, 
oniı köye doğru akıtmak zamanı gelmiştir. 
Gepçlik hazırdır. Yol vermemiz, yol gösterme
mizi bekliyor. 

| Gençlik milletvekillerini takip ederek yeni 
kurulacak köylerden öğrendiklerini 35 bin kö-
yüjmüzde yürütebilecek bir unsur haline gelebi
lir). Milletvekilleri serbest meslek erbabı, üni
versite gençliği her biri kısa fasılalarla meş
gul olm^k suretiyle bir köyün kalkınmasında 
vajzife alamaz mıyız? Bu, maddî imkânsızlıklar 
içende kıvranan Hükümetimize ne kadar bü-
yi}k yardımlar sağlıyacaktır. Asıber bir millet 
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olduğumuz için memlekete kan borcumuz oldu
ğunu her zaman tekrar ederiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Bu 

borcu nihayet bir harb vukuunda ödüyoruz. Ya 
sulh zamanında her şeyimizi borçlu oduğumuz bu 
aziz vatana karşılıksız verecek bir şeyimiz yok 
mu?. Borcumuz yok mu?. Vardır arkadaşlar.. 

BAŞKAN — îçtüzük hükümlerine riayet et
menizi rica ederim efendim. 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — O da 
bu vatanın kalkınmasında, terakkisinde kafa ve 
kol borcumuzdur. Onu ödiyeceğiz. 

BAŞKAN — Müddet tamamdır efendim, çok 
rica ederim, sözünüzü kesiyorum efendim. 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Harb-
de en çok veren köylü vatandaş... 

BAŞKAN — Efendim müddet tamamdır çok 
rica ederim. 

5. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, İşçi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işi
nin halli ile "Ücretli Hafta Tatili Kanununun 
bir an evvel çıkaMmasına, işçilerin terfi, ter
fih, ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin 
düzenlenmesine dair Çalışma Bakanlığından söz
lü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Cemal 
'Kıpçak buradalar mı efendim?. (Yok yok sesleri) 

Bu soru gelecek birleşime bırakılmıştır.. 

6. — Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Bir
leşik Amerika Devletleri Senatosunca Batı Av
rupa Savunma Plânlarına iştirake davetimiz hu
susunda alınan kararın hukuki değeri ile şümu
lünün açıklanmasına dair sorusuna Dışişleri Ba
kanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/265) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Necip Bilge 
buradalar mı?. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Birleşik Amerika Devletleri Senatosunun 5 

Nisan 1951 tarihli toplantısında Batı Avrupa Sa
vunma plânlarına Almanya ve İspanya ile bir
likte Türkiye ve Yunanistan'ın da iştirake davet 
edilmeleri hususunda yapılan bir teklifin evvelâ 
red, sonra da bâzı tadillerle kabul olunduğu şek
linde Anadolu Ajansı tarafından verilen bir ha
ber radyoda ve gazetelerde yayınlandı. Ancak o za
mandan bu yana yerli ve yabancı gazetelerde çı-
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kan yazılar haberin mahiyet ve şümulü hakkın
da doğru bir fikir edinmeye imkân vermediği gi
bi, bu hususta da her hangi resmî beyanla da 
işin hakikati açıklanmamıştır. 

Bu itibarla memleketimizin siyasi ve askerî 
emniyetini yakından ilgilendiren bu meselenin 
aydınlanması için aşağıdaki soruların Dışişleri 
Bakanı tarafından Yüksek Meclis kürsüsünden 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

1. Amerikan Senatosunca alındığı haberi 
verilen karar sarih olarak hangi devletleri ilgi
lendirmektedir ve Türkiye'nin adı bu kararda 
açık olarak zikredilmiş midir?. 

2. Karar da Türkiye'nin adı açık olarak geç
memiş ise, bu kararm Türkiye'yi de ilgilendirdiği 
doğru mudur?. 

3. Türkiye'nin de, doğrudan doğruya veya 
dolay isiyle bu kararla alâkalı olduğu Hükümet 
tarafından kabul olunmakta ise, kararın Türkiye 
bakımından mahiyet ve şümulü nedir, yani bu 
karar : 

a) Türkiye'nin sadece, Batı Avrupa Savun
ma plânlarının hazırlanmasına iştirakini ve ge
rekirse bu plânın tatbikatında Türkiye'nin Batı 
Avrupa 'ya kuvvet göndermesini temine mi ma
tuftur?. 

b) Yoksa bununla birlikte veya müsta
kil olarak Türkiye'nin Atlantik Paktına iştirak 
davet edilmesini mi istihdaf etmektedir?. 

4. Heyeti umumiyesi itibariyle bu kararın 
hukuki değeri nedir, yani karar bir kanun ma
hiyetinde mi dir, yoksa sadece bir temenniden mi 
ibarettir?. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmındır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu soru
lan suallere müsaadenizle kısaca ve toplu olarak 
cevabımızı arzedeceğim: 

Cumhurbaşkanı Mr. Turuman'm Avrupa'ya 
asker göndermek salâhiyeti m-eselesi hakkında 
Senatonun 4 Nisan 1951 tarihli karar metinine 
41 e karşı 45 reyle yapılan bir ilâvede, İspanya 
ve Batı Almanya ile Türkiye ve Yunanistan'a 
ait askerî ve sair kaynaklardan, bu memleket
ler arzu ettikleri takdirde, istifadeyi sağlıyacak 
şekilde Avrupa'nın müdafaası plânlarının tek-
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rar gözden geçirilmesi icabettiği kanaati belir
tilmiştir. 

Görüldülü gibi, Türkiye'nin adı sarahaten 
zikredilmiştir. Kongre kararı mahiyetini ikti
sap etmesini teminen işbu karar, tetkik edilmek 
üzere, Temsilciler Meclisine sevkedilmiştir. 

Senatonun bahis konusu kararı, bir kanun 
mahiyetinde olmayıp, bir temenniden ibarettir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECtP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; Aziz Türkiyenin ve sevgili vatanımı
zın askerî ve siyasi bakımdan emniyetini alâ
kadar eden bir husus hakkında sormuş olduğum 
suallere Dışişleri Bakanımızın vermiş olduğu 
kısa cevaptan dalayı teşekkürü borç bilmekle be
raber, Sayın Bakanın bu fırsattan istifade ede
rek biraz daha geniş izahat vermesini ben şah
san arzu ederdim. Amerikan Senatosu tarafın
dan Türkiye hakkında Dışişleri Bakanımızın be
lirttiği gibi bir temenni mahiyetinde vermiş 
olduğu karar hakkındaki düşüncelerimizi Dışiş
leri Bakanımızın vermiş olduğu ışu izahatın ışığı 
altında arza geçmezden evvel ufak bir temenni
de bulunacağım. Bu soruları buraya millet 
kürsüsüne getirmekten maksadım, hepinizin, 
her hangi bir partıi farkı gözetmeden bütün 
Türk Milletinin hassasiyetle ve büyük bir kıs
kançlıkla üzerinde durduğu askerî emniyet ve 
dış siyaset meselelerinin ufak bir kısmında ol
sa bile Yüksek Meclisin ve o vasıta ile bütün 
Türk Milletinin tenevvür etmesine yardım et
mektir. 

Bu itibarla, yazılı olarak Yüksek Meclise 
sunmuş olduğum sorular dışında kalsa bile, bu 
sorularla yakından ilgisi bulunan son siyasi fa
aliyetler hakkında, ezcümle bir taraftan Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri Tryvie Lie'nin 
Ankara'ya yaptığı ziyaretin, diğer taraftan 
Dışişleri Bakanımızın son zamanlarda Ankara'
da bâzı büyük elçilerimizle yaptığı temasların hiç 
olmazsa umumi hatları üzerinde Yüksek Mecli
sin tenvir edilmesinin faydalı olacağı kanaatin
deyim. Sayın Bakan bu noktalar üzerinde biraz 
malûmat verirse müteşekkir kalırız. Gerçi bu 
temas ve faaliyetlerin ihzari safhada olduğu ve 
bu itibarla açıklama yapmanın mahzurlu olaca
ğı ileri sürülebilir. Fakat gizli hususlar mah
fuz kalmakla beraber, bâzı aydınlatıcı izahlar
da bulunabileceğini düşünüyorum. 
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Bu münasebetle Amerikan Kongresinde, Mac 

Arthur meselesi münasebetiyle geçen bir hâdi
seyi hatırlatmak isterim. Ayan Silâhlı Kuvvet
ler Komisyonunda Mac Ar'thur meselesinin aleni 
olarak görüşülmesini Muhalefet Liderlerinden 
Taft «millî birlik» namına talebetmekle beraber, 
bâzı vesikaların gizli kalabileceğini söylemişse 
de, iktidar partisinin sözcüsü, daha ileri gide
rek «müzakerelerin ve vesikaların açığa vurul
ması suretiyle millî birliğin korunması şeklinde 
elde edilecek kazanç, bâzı malûmatı Rursya'ya 
vermekteki mahzurdan daha büyüktür.» demiş
tir. 

Bendeniz bu kadar ileri gitmiyeceğim, ar-
zettiğim son temaslar hakkında umumi m ahiyet
te aydınlatıcı bâzı izahlarda bulunmasını te
menni ile iktifa edeceğim. 

2. Amerika Senatosunca hakkımızda veril
miş olan kararın hakiki mahiyetinin anlaşılabil
mesi için bu kararın hangi münasebetle verilmiş 
olduğunu hatırlamak faydalıdır. 

Türkiye ve Yunanistan'ın da Batı Avrupa 
savunmasına iştirake davetinin desteklenmesi 
hakkında Amerikan Ayanı taarfmdan verilen bu 
karar müstakil bir mahiyeti haiz değildir. Sa
yın Bakanın da açıkladığı üzere Avrupa'ya ait 
askerî meselelerin tetkiki, bilhassa Atlantik 
Paktının üçüncü maddesi gereğince Avrupa'ya 
gönderilecek Amerikan kuvvetlerinin miktarını 
ve bu kuvvetlerin sevkı kararını verecek mercii 
tâyin bakımından yapılan müzakereler sırasında 
Ayandan bir zat Amerika'nın Avrupa'ya yeni
den asker göndermesi düşünülürken Batı Alman
ya ile İspanya'nın da gönüllüler göndermelerini 
teklif etmiş, diğer bir Ayan üyesi bu teklife 
Türkiye ve Yunanistan 'm, hattâ bir dereceye ka
dar Yugoslavya'nın da ithalimi istemiş. Bu tek
lif evvelâ reddolunmuş, sonradan yapılan bir tâ
dil ile kabul olunarak Senato (kararı mahiyetini 
almış ve Sayın Bakanın belirttiği gibi Kongre ka
r an vasfını almak üzere Mümessiller Meclisine 
gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanının işaret ettiği üzere, Av
rupa'ya asker göndermek salâhiyeti meselesi 
hakkında o tarihlerde Amerikan Senatosunda 
cereyan eden müzakereler neticede muhtelif ka
rarların alınmasına vesile teşkil etmiştir. Bu 
kararlar ezcümle, Gl. Eisenhower'in Avrupa'-
daki Müttefik Orduları Başkomutanlığına tâyi
nine, Atlantik bölgesinin savunması için lüzum-
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lu silâhlı kuvvetlerin gönderilmesi lüzumlu ol
makla beraber, şimdilik dört tümenin gönderil
mesine ve Kongrenin tasvibi olmaksızın yeni 
hiçbir kuvvet gönderilmemesine, vesaireye mü-
taallik bulunmaktadır. Türkiye'yi ilgilendiren 
kararın metnini de Dışişleri Bakanımızdan din
lemiş bulunuyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanının verdiği izahlardan 
da anlaşılacağı üzere, bu kararda Türkiye'nin 
Atlantik paktına iştiraki gibi br şey bahis mev
zuu değildir. Destk'lenmesi istenen nokta Tür
kiye'nin de Batı Avrupa savunmasına iştirake 
davet edilmesidir. Atlantik paktına iştirak ol
maksızın sadece savunma plânlarına iştirake da
vetin desteklenmesi kararının Almanya ve İs
panya hakkındaki değeri ile Türkiye hakkındaki 
değeri bittabi aynı değildir. Zira, Almanya ve 
ispanya bu pakta girmemiş olsalar bile, Batı 
Avrupa'nın müdafaasına iştirak etmekle bizzat 
kendi topraklarının savunmasını yapmış olurlar. 

Halbuki Türkiye için vaziyet hiç de böyle 
değildir. Kendi müdafaamız bakımından huku

ki ve sağlam bir garanti elde etmeden, Türkiye'
nin Batı Avrupa savunmasına iştiraki gibi bir 
şeyin bahis mevzuu olamıyaeağı, çünkü böyle 
bir hareketin kendi emniyetimizi tehlikeye soka
cağı aşikârdır, hukuki ve sağlam bir garantiden 
bahsedişimiz sebepsiz değildir. Zira resmî sıfatı 
haiz olsalar bile bâzı şahısların şifahi beyanları, 
hükümetleri resmen ve hukukan bağlayıcı bir 
mahiyet taşımazlar. Kaldı ki; bu mevzuda hak
kımızda şimdiye kadar yapılan beyanlar katî 
ve tatmin edici olmaktan çok uzaktırlar. Elâs
tiki bir karekter arzetmekte ve âdeta - tâbiri ma
zur görünüz - avutucu bir vasıf taşımaktadırlar. 
Meselâ müttefikimiz olan ingiltere ve Fransa'
nın Devlet adamları gayet umumi bir şekilde 
menfaat ve gayelerimizin müşterek olduğundan 
bahsetmekle beraber, Türkiye'nin Atlantik Pak
tına girmesine kendilerinin taraftar olup olma
dıklarını açıkça beyan etmekten daima kaçın
makta ve gayet dolambaçlı ifadeler kullanmak
tadırlar. Müttefiklerimizin ve dostlarımızın hak
kımızdaki bu durumlarını üzüntü ile karşılama
mak elden gelmiyor. 

Uzak doğuda gittikçe genişlemek istidadını 
gösteren silâhlı bir mücadeleye müşterek dâva
nın tahakkuku uğruna katılmamış olsaydık, 
hiç endişe etmez; kendi hakkına ve kuvvetine 
inanmış azimli, kahraman bir milletin yüksek 
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gururu ile bu bahsi tekrar açmak istemezdik. 

Ancak, Türkiye'nin emniyetinin tehlikeye 
girdiği gün dünya barışının da önlenmesi im
kânsız tehlikelerle karşılaşacağını, mukadderat 
birliği yaptığımız hür dünyanın anlaması lâzım 
geldiğine işaret etmek vazifemizdir. Kollektif 
emniyet ve müşterek dünya sulhu dâvasına sa
mimî olarak inanmış ve bu hususta fedakârlık
lara katlanmış bir millet olarak sulh ve sükûnet 
dâvasının en emin bir şekilde tahakkuk etmesi 
için kurulması zaruri olan müşterek savunma 
cephesinin gedik, zaif taraflarını göstermek ve 
bunların kapatılmasına veya kuvvetlendirilmesi
ne yarıyan tedbirlerin vakit kaybetmeksizin alın
masına yardım etmek kaygusundan başka bir 
düşünce ile hareket etmediğimiz meydandadır. 
Müttefiklerimizin ve dostlarımızın tereddüt uyan
dıracak hareketlerden sakınarak, açık ve kati 
olmaları zamanı artık çoktan gelmiş ve hattâ geç
mekte bulunmuştur. Batı dünyasının bunu an
lamış olacağını ümit etmek istiyoruz. (Alkışlar). 

7. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, Trabzon'da yapılması kararlaştırılan ha
va meydanımn bugünkü inşa durumu ile bir an 
evvel ikmal edilmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına, müddetlere riayet etmiyen mütaahhit 
hakkında ne muamele yapıldığına ve istihka
kının tamamen ödenip ödenmediğine dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/266) 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu buradalar 
mı? (Burada ssleri) 

önergeyi okutuyorum. 

6/266 13 . IV . 1951 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Trabzon'da yapılmasına karar verilen hava 
meydanının yakında işlemeye açılacağı ve hat
tâ bu hava meydanının bitimini mütaakıp hava 
seferlerinin Kars'a kadar da uzatılacağı yolun
da ajans ve gazetelerde haberlere Taşlanmak
tadır. Bu haberlerin hakikatla olan alâka dere
cesini anlamak bakımından aşağıdaki hususla
rın Bayındırlık Bakanlığınca sözlü olarak ce
vaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla, 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

1. — Tarbzon'da yapılması kararlaştırılan 
hava meydanının bugünkü inşa durumu nedir? 
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Her hangi bir inşaat faaliyeti mevcut mudur? 

2. İnşaata başlanmamış veya devam edil-
memışse sebebi nedir? İnşaata ne zaman başlan
mak lâzımdı, ne zaman başlanmıştır?. 

3. İnşaatın ne zaman bitirilmesi icabeder? 
Müddetlere riayet etmiyen ve inşaata devam 
eylemiyen mütaahhit hakkında ne muamele ya
pılmıştır? Mütaahhide kanuni ahkâmın tatbiki 
halinde müsamaha gösterilmiş midir? 

4. Mütaahhit idaredeki istihkaklarının ta
mamım almış mıdır? Amele ve makinistlerin 
mütaahhitteki beş aylık ücret alacakları için bu 
istihkaklardan kesilmemiştir ? 

5. Trabzon hava meydanı inşaatının bir an 
evvel bitirilmesi hususunda Bakanlıkça ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Trabzon Milletvekili 
muhterem Mahmut Goloğlu'nun sorularına te
ker teker cevap arzediyorum. 

Birinci sualin cevabı; Trabzon hava alanı 
toprak tesviyesi ve drenaj işleri 785 929 li
ra keşif bedeli üzerinden % 25,01 eksiltme ile 
bir mütaahhide ihale edilmişti. Mütaahhit söz
leşmesi gereğince 23 Aralık 1949 günü işe baş
lamıştır. İlk zamanlar arazi istimlâkinin ve top
rak tahlilleriyle projelerin tamamlanmasının 
gecikmesi ve mütaahhidin iş yerine kâfi kapa
sitede inşaat makinesini getirememesi yüzün
den işler yavaş yürümüş, bunun üzerine Bakan
lığımız 1 Temmuz 1950 tarihinden itibaren mü-
taahhidi iş programının tatbiki hususunda ikaz 
etmiştir. Son defa 27 Mart 1951 günü havaların 
inşaata müsait gittiği halde mütaahhidin işe 
başlamaması üzerine 15 gün zarfında işe başla
madığı takdirde sözleşmesinin feshedileceği bil
dirilmiş ise de İstanbul 2 nci iflâs memurluğu
nun 2 . IV . 1951 gün ve 951/5 sayılı yazısından 
adı geçen mütaahhit hakkında iflâs kararı ve
rilmiş olduğu öğrenilerek 2490 sayılı Kanunun 
49 ve 51 nci maddeleri gereğince mütaahhidin 
sözleşmesi feshedilmiş ve iş yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

Mütaahhit bugüne kadar keşif fiyatları üze
rinden 91 219,69 lira tutarında imalât ve 
38 317,12 lira tutarında ihzarat olmak üzere 
129 536,81 liralık iş yaptı. 

Sözleşme feshedilmiş ve yeni ihale de henüz I 
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j yapılmamış olduğundan meydanda bugün faali

yet yoktur. 
İkinci soru inşaata başlanmamış veya devam 

edilmemişse sebebi nedir? İnşaata ne zaman 
başlanmak lâzımdı, ne zaman başlanmıştır? 

Cevap: Yukarda da izah edildiği üzere inşa
ata zamanında başlanmış ve gene arzedilen se
bepler yüzünden işi bitirmek mümkün olma
mıştır. 

Üçüncü soru: İnşaatın ne zaman bitirilmesi 
icabeder? Müddetlere riayet etmiyen ve inşaata 

| devam eylemiyen mütaahhit hakkında ne mua
mele yapılmıştır? Mütaahhide kanuni ahkâmın 
tatbiki halinde müsamaha gösterilmiş midir? 

I Cevap : 3. Halihazırda mütaahhidin muka
velesi feshedilmiş ve yeniden ihale yapılmamış 
olduğundan inşaatın ne zaman biteceği belli de
ğildir. Eğer 11 Mayıs 1951 gününde yapılacak 
eksiltmeye talip çıkar ve ihale yapılırsa Trab
zon hava meydanı yeni yapılacak sözleşmenin 
imzası tarihinden 11 ay sonra bitirilecektir. 

Birinci suale cevabımda da arzedildiği veç
hile mütaahhide kanuni ahkâmın tatbikmda mü
samaha gösterilmemiş ve mütaaddit ihtarlarla 
harekete getirilemiyen mütaahhidin sözleşmesi
nin feshi yoluna gidilmiştir. 

S : 4. Mütaahhit idaredeki istihkaklarının 
tamamını almış mıdır? Amele ve makinistlerin 
mütaahhitteki beş aylık ücret alacakları ne için 
bu istihkaklardan kesilmemiştir. 

C : 4. Mütaahhit yaptığı işlere ait istihkak
larını muntazaman almıştır. 

20 Aralık 1950 gününe kadar yaptığı işe ait 
son istihkakı da 3 Ocak 1951 günü ödendikten 
iki ay sonra 24 Şubat 1951 günü meydanda ça
lışan işçiler Bakanlığımıza müracaat ederek mü
taahhidin ücretlerini vermediklerinden şikâyet 
etmişlerse de 20 Aralık 1951 gününden itibaren 
mevsimin inşaata müsait olmamasından ötürü 
mütaahhit hiçbir iş yapmamış ve dolayısiyle 
her hangi bir istihkakı olmadığı için idarece 
mütaahhidin yalnız teminatına el konmuş ve 
idarede de bir alacağı görülmediğinden işçile
rin alacaklarının ödenmesine imkân bulunama
mıştır. 

Katı hesap neticesi mütaahhidin bir alacağı 
çıkması ihtimal dahilindedir. Normal fesih ol
saydı işçi ücretleri bundan da tesviye olunabi
lirdi. Fakat mütaahhidin iflâs etmiş olması bu
na da imkân bırakmamış işçilerin iflâs masasa-

— 154 — 



na müracaatından çaşka çare kalmamıştır. Ba
yındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesine göre iş
çinin müracaatı halinde mütaahhidin istihka
kından kesilmek suretiyle bu işçi hakkının ko
runması ve paralarının tediye edilmesi Bakan
lığın salâhiyeti dahilinde ise de işçilerin müra
caatı maalesef geç vâki olduğundan, bu müra
caattan sonra da mütaahhide her hangi bir istih
kak verilmediğinden işçilerin hakkının bu; istih
kaktan mahsuben verilmesine imkân hâsıl ola
mamıştır. 

Katı hesap henüz yapılmamıştır. Yapılması 
sonunda mütaahhidin bir miktar alacağı çıkma
sı melhuzdur. O takdirde mütaahhidin alaca
ğından işçilerin istihkakı verilebilirse de, müta-
ahhit iflâs etmiş olduğu için buna da imkân kal
mamıştır; işçilerin iflâs masasına müracaattan 
başka bir çareleri de kalmamıştır. 

C : 5. Birinci sorunun cevabında da arze-
dildiği gibi Trabzon hava meydanı inşaatı 2490 
sayılı Kanunun 49 ve 51 nci maddeleri hüküm
lerince tekrar eksiltmeye konmuştu. 11 Mayıs 
1951 günü yapılacak olan eksiltme neticesine gö
re meydanın bir an evvel bitirilmesi için gerek
li teşebbüslere girişilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Mahmut Goloğlu.. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu sözlü sorumu huzurunuza 
getirmeğe sebep, ne işin içinden bir mesul ve ne 
de bir kusurlu aramak için değildir. Nihayet 
mahrumiyetler içindeki Trabzon şehrine bir ha
va meydanı yapılması düşünülmüş, fakat talihsiz 
şehir, yapılması kararlaştırılan bu hava meyda
nına sahip olamamıştır. Geçenlerde ajanslarda 
duymuştum, inşaat yapılıyor diye. Zaten bu hu
susta Bakanla temas halinde idim, gördüm ki ora
da birşey yoktur. Sözlü sorum evvelce verilmiş
ti. Sorumu getirmeden evvel evvelce yapılan iha
le feshedilmiş olsaydı, huzurunuza çıkıp sizi meş
gul etmezdim. Sayın Bakanın verdiği izahattan 
bu husus hakkında gereken tedbirlerin alınmış 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 
Muhakkak hava meydanı yapılacak, bunu Bakan 
ele almış, inanıyorum. 

Yalnız görüyorsunuz ki, orta yerde amele üc
retleri yoktur. Zavallı adamlar aylarca çalışmış
lar, bu müddet içerisinde bordroları oradaki Ba
kanlığın ilgili elamanına verilmiş ve fakat şimdi 
öğreniyoruz ki bakanlığa aksetmesi gecikmiş ve 

bu yüzden oradaki 25 işçi ve makinist aylarca 
yevmiyelerini alamamış perişan bir durumdadır
lar. 

Mütaahhidin bu istihkakı çıkarsa bu para if
lâs masasına verilecek. Teminat bedeline de ba
kanlık el koydu. İflâs masasına mı müracaat et
sinler? Buna da imkân yok. şu halde bu fakir 
adamlar bu vaziyette ne yapacaklardır? 

Bakandan çok rica ederim, bakanlığa vaktin
de haber vermeyip de bu vatandaşların böyle bir 
vaziyete sokulmasına sebep olanlardan tahsili 
cihetini tahkik buyursunlar. Bu zevallı işçilerin 
haklarının meydana çıkarılmasını sayın Bakan
dan tekrar rica ederim. 

8. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İsevi'
nin, süt, yoğurt, peynir ve sütten mamul bilû
mum gıda maddeleri hakkında ki, sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Veküi Çalışma Ba
kanı Nuri özsan'ın sözlü cevabı (6/273) 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketin her tarafında tam yağlı diye sa

tılmakta olan süt, yoğurt, peynir ve kaşar pey
nirleri ve sütten mamul bilûmum gıda maddeleri 
yağları alınarak imal edilmekte, halka da tam 
yağlı diye yedirilmektedir. Halkımız da bunları 
bilerek, bilmiyerek yemektedir. 

Evvelki hükümetler zamanında bu maddeler 
hakkında alınan kararlar yapılan talimatname
ler çok yanlış ve hatalıdır. Çünkü 5 tip peynir 
ve 4 - 5 tip yoğurt imali ve satışları kabul edil
miştir. Bunun tatbiki gayrikabildir. Tahlili de 
mümkün değildir. Tatbiki ve tahlili mümkün ol-
mıyan bir kararın veyahut kanunun ne kıymeti 
olur. Millete ve memlekete ne faydası dokunur?. 
Veremden sonra evvel emirde bu işi ele almak 
ve âcil tedbirler bulmak lâzımdır. Zira hastalara 
en ziyade süt, yoğurt, beyaz peynir ve sütten 
mamul gıdalar lâzımdır. Bunların da hem 
hazımları kolay, hem de kalorisi çok olan 
gıdalardır. Bir insanın hayatını .idame et
tirmek için evvelâ sıhhati üzerinde şid
detle ve ehemmiyetle durmak icabeder. Nasıl ki, 
kısa bir zamanda birçok mühim ve hayati işler 
üzerinde son derece hassasiyetle duran yeni Sağ
lık Bakanı Ekrem Hayri Beyden bu mesele hak
kında da aynı alâkayı göstermelerini ve buna âcil 
tedbirler almasını sıhhati umumiye namına rica 
ederim. 

Bu da tam yağlı, ve tam yağsız iki tip olarak 
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imali ve satışı kabul edilirse ve bu şekilde bir ka
rar ve kanun yapılırsa tatbiki da ve tahlili de 
çok kolay olacak halkın da umumiyetle memnu
niyetini mucip olacaktır. 

Bu sözlü sorularımın cevaplandırılmasını Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından istir
ham ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Fahri İşeri 

BAŞKAN — Söz Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımndır. (Seyahatte sesleri) Biliyorum, ve
kili vardır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
VEKÎLÎ ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN 
(Muğla) — Muhterem arkadaşlar, Balıkesir Mil
letvekili Sayın Fahri işeri arkadaşımız; süt, yo
ğurt ve peynirin ihtiva ettiği yağ nispetine göre 
bugünkü tasnife tâbi tutulmasını mahzurlu gör
mekte ve bunu yalınız tam yağlı ve tam yağsız 
olarak iki tip halinde imalinin daha faydalı ola
cağını beyan etmektedirler. 

Medenî milletlerden de örnek alınarak Sağlık 
Bakanlığı mütehassısları, Tarım Bakanlığı müte
hassısları ve Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı müte
hassısları tarafından hazırlanmış bugün mer'i 
olan tüzüklere göre hakikaten süt, yoğurt ve 
peynirler tasnif edilmiş bulunmaktadır. Burada
ki kıstas yağ nispetine göredir. 

Sütlerin en az % 3 yağı ihtiva edenleri tam yağ
lı, en az % 2 yağı ihtiva edenleri kaymağı yarı 
alınmış ve % 2 den daha az yağı ihtiva edenler 
tam kaymağı alınmış süt olarak tasnif edilmiştir. 
Yoğurtlar en az % 5,5 yağı olanlar tam yağlı 
% 3,5 yağı bulunanlar yarı yağlı, olarak ikiye ay
rılmış bulunmaktadır. 

Peynirlere gelince; en az % 42 süt yağı ih
tiva edenler tam yağlı peynir, % 35 yağı ihtiva 
edenler de yağlı paynir; % 25 ihtiva edenler 
yarı yağlı, en az % 15 yağı ihtiva edenler az 
yağlı; % 15 ten aşağı olanlar yavan peynir 
olarak tasnif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu şekilde yapılan tasniften vezgeçilerek 
tam yağlı ve tam yağsız olarak iki tip halinde 
imalini gerek tabiat gerekse müstehlik bakımın
dan faydalı ve mümkün görmüyoruz. Sütler-
deki yağ nispeti suni vasıtalarla, meselâ; 
gerek makina ile kıremasımn alınması ve ge
rek sütlere su katılması gibi yağ nispetinin 
düşürülmesi mümkün olduğu gibi; hayvanın 

j cinsi, bakımı, meranın, ot cinsi ve miktarı ve 
hattâ mevsim itibariyle sütün yağ nispeti dai
ma tehalüf etmektedir. Hiçbir hile karıştır
maksızın dahi yağ nispeti bu kadar mütehalif 
bulunan süt, yoğurt ve paynir için tam yağlı 
kıstasını bulmak mümkün değildir. Diğer ta
raftan tam yağsız olarak ortaya çıkacak süt, 
yoğurt ve paynir tipinin kabulünde hiçbir 
gıdai kıymeti olmıyan maddeleri halka yedir
mek sıhhat bakımından mahzurludur ve kabili 
tecviz değildir. Arzettiğim gibi bütün medeni 
memleketlerde bu esas dâhilinde tiplendiril-
miştir. Şurasını bir misal olarak arzedeyim ki, 
bizim yağ nispetine göre beşe ayırdığımız pey
nir tipini İsviçre yediye ayırmış bulunmakta
dır. İşeri arkadaşım, tahlilin mümkün olma
dığını bu itibarla tatbikinin kabil bulunmadı-

j ğmı beyan etmektedir. 
Halbuki arkadaşlar, yağın tahlili fennen 

mümkün ve yapılmaktadır. Tiplere göre ma
muller üzerinde etiket yapıştılmakta ve yağ 

I nispetinin yazılması mecburiyeti tahmil edil
miş bulunmaktadır. Düşük vasıflı süt mamul
lerinin üstün vasıflı mamul fiyatına satılması 

I yasaktır. Belki tatbikatta müstelikin aldatıl
dığı vâkıdır. Fakat hiç yağsız gıdai kıymeti 

I olmıyan posaların halka yedirilmesinden daha 
I zararlı değildir. Bu itibarla arkadaşımızın de-
I diği gibi tam yağlı ve tam yağsız tiplerin ay

rılmasını Bakanlık ve onun mütehassısları 
I uygun bulmamaktadır. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri buyurun. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

I arkadaşlar, memlekette en büyük dertlerden 
I birisi de sütten mamul gıdalardır. Nereye gitse-
I niz yarım yağlı peynir ve yahut az yağlı ve çok 

yağlı kaşar, yoğurt olursa, hele buz dolaplarına 
konursa yüzde yirmi yağ nispeti içinde kalsın 

I yine soğuk iken yağsız olduğu farkedilmez. Fa-
I kat bir de sıcak iken yeyiniz de görünüz. Hara-
I retli bir zamanınızda çok soğuk bir bardak su 
I acı da olsa içersiniz, tatlı gelir. Fakat en tatlı 
I bir suyu sıcak içiniz o lezzeti göremezsiniz. Bü-
I tün hilesini kapatan buz dolapları zayıf inek 

sütlerinden yapılan yarım yağlı ve az yağlı yo-
I ğurtlarda ne kalori olur ? Aranılan evsaf yağ 
I nispetidir. Meselâ koyun sütündeki olan randı

man hiçbir sütte yoktur. Manda sütü ikinci de-
I recede kalır. Diğer keçi ve inek sütleri üçüncü 
I derecededir. Fakat peynirde, kaşarda, yağda 
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hepsi yüzde hesabiyle yağ nispetlerini muhafa
za ederler. Sütte ve diğer mamullerde ve yoğurt
ta ayrılır. Hulâsa bu millete yağlı yoğurt, yağ
lı peynir ve temiz yağlı süt içirmenin ve yediril
mesinin çaresini bulalım. Hastalar, ihtiyarlar, 
küçük yavrular hep bunlarla gıdalanmaktadır. 
Evvelce Allah korkusu vardır. Bir köylü kadını 
vo erkeği katiyen sütüne bir damla su karışa
cak ve günah olacak diye yapamazdı. Bu mah
sulü imal edenlerde de aynı korku vardı. Onlar
da yapamazdı. İşte büyük fenalık ahlâksızlık
tan, dinsizlikten ve Allah korkusuzluğundan 
başlıyor. Dini imam kuvvetli olan ve Allaha 
bağlanan bir insan bu gibi hileleri yapamazdı. 
Her dakika, başında bir murakıp olduğunu bi
liyordu. Şimdi ne oluyor Kanuni cezalarla önü
ne geçilemiyor. Allah ve vicdan korkusu başta 
geliyor, kanun korkusu üçüncü derecede kalı
yor. Din olmayınca ahlâk da olmuyor. înşaallah 
bunlar hepsi yoluna girecek fakat çok yıllar ge
çecek. Şimdi bu hilelerin önüne geçmek için 
muvakkat bir komisyon teşekkül etsin, şahsan 
ben de dâhil olurum. Buna çok kolay ve çok ça
buk bir çare bulunacaktır ve millet de belki bi
ze dua edecektir. Sizlere bir misal gösteriyo
rum: 

1. 100 kilo koyun sütünden vasati 12 kilo 
kırema çıkar ve 12 kilo kıremadan 8,5 kilo yağ 
çıkaı*. 

2. 100 kilo sütten 17 kilo kaşar çıkar. 
3. 100 klo sütten 37 kilo beyaz peynir çıkar. 
4. 100 kilo sütten 90-95 kilo yoğurt olur. 
Yağları çekildikçe sütün randımanı düşer bu 

hesaplar da değişir. 
Manda sütü kışın yemli olursa, kırema ve yağ 

nispeti aynı koyunla müsavidir. Peynirde daha 
aşağı düşüktür. Hele yaz mevsiminde koyun sü
tünü katiyen tutamaz. 

Keçi sütleri 80-85 kilodan bir teneke peynir 
olur ve 100 kilo keçi sütünden 6-7 kilo kırema 
çıkar ve 7 kilo kıremadan da 4,5-5 kilo yağ çı
kar. înek sütleri de keçi sütü randımamndadır. 
Yalnız yoğurtta keçi ve inek sütleri çok fire ve
rirler. Koyun ve manda sütleri fire vermez. 
Çünkü bazan beş bile verirler. Koyun sütünün 
yağı alındıkça yoğurdu katılaşır, peynirde ise 
yağ alındıkça sertleşir, aksinedir. 

Diğer sütler manda da dâhil olmak üzere 
inek, keçi sütleri yağları alındıkça yoğurtları 
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I çok sulu ve zayıf olur. Maya bile zor tutar. Bun-
[ lardan yağlı da olsa peynirleri yine sert ve katı 
| olurlar. 

Arkadaşlar; eski Hükümetler zamanında 
mevcut mevzuata göre beş tip peynir ve beş tip 
yoğurt ve kaşar kabul edilmiştir. Bunun ne 
tahlili ne de tatbiki mümkün değildir. Tabiî tah
lili mümkün olmıyan bir şeyin tatbiki da kabil 
olmuyor. Böyle bir kararın ne kıymeti olur. Halk 
Partisinin yaptığı ve bize bıraktığı bu gibi mil
letin zararına olan bu kanunları derhal kaldır
mak yerlerine mill-etin sıhhatine ve ahlâkına 
daha uygun karar ve kanunlar yapmak en başta 
gelen vazifelerimizdir. 

Arkadaşlar; veremte mücadele ediyoruz, 
halkın sıhhatini korumaya çalışıyoruz. Milyon
lar sarfediyoruz. Fakat bu gibi gıda madde
lerini ihmal ediyoruz. Halkın sıhhatini de ihmal 
ediyoruz. Bunun en âcil ve en kolay yolu ışudur 
arkadaşlar: 

1. Tam yağlı, hiç yağsız iki tip peynir ka
şar ve yoğurt imaline müsaade etmektir, 

2. Mevcut krema makinelerinin olduğu yer
lerde sahiplerinin ellerinde mühürlemek, aynı 
tuz çuvalları gibi frenk ipi ile birer kurşun 
mühürle tekerleklerini bağlamak kâfilir. 

Bu gibi imalâthaneLer esasen ruhsat ile iş
lerler, mahallî Hükümet ve belediye doktorları 
tarafından müsaade edilerek faaliyete geçerler. 

3. Bir de imalâthaneler faaliyete başlarken 
Hükümete beyanname vermek mecburiyetinde
dirler. Meselâ yoğurt imal -edecek, teneke pey
niri imal edecek, kaşar peyniri imal edecek her 
ne cins mamuller yapacaksa byannamede zik
rederler. 

Şimdi de yine beyanname verirken tam yağ
lı veyahut hiç yağsız işliyeceğini bildirecekler
dir. Serbesttir yalnız çeşitli tipe müsaade edil-
miyecektir. Yağlı işliyeceklerse makineler mü
hürlenecektir. Yağsız işliyenlere serbest bırakı
lacaktır. Fakat onlar da yağlı işliyemezler de
necektir. Yalnız fiyatlarını bildirir üzerlerine 
etikec koyacaklardır ve cinslerini de tam yağlı 
ve tam yağsız diye bildireceklerdir. Bunun köy
lülere tatbiki biraz güçtür. Onu da belediye me
murları ve belediye doktorları pazar yrlerinde 
sıkı kontrol ederler. Köylüler de bu maddeleri 
pazarlara getirmek zorundadırlar. Esasen piya
sada asıl memleket ihtiyacını karşılıyan büyük 
imalâthaneler temiz yağlı mal işleyince halk 
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pazarlarda hileli köylü mallarım katiyen almı-
yaeaktjr. Onlar da kendiliklerinden doğru yo
la gireceklerdir, hilesiz yapmaya mecbur kala
caklardır. Aksi takdirde ceza da göreceklerdir. 
Çünkü tahlili çok kolay olacağı için tatbiki da 
süratle kabil olacaktır. Komşu memleketlerde 
ve medeni milletlerde şehir ve kasabalarda dok
tor ve belediye olan yerlerde süt sahipleri süt
lerini belediyenin veya Hükümetin göstereceği 
bir yerde toplatır. Mezbahada baytarların mua
yenesiyle kesilen hayvanlar gibi sütler de toplu 
olarak güğümlerde ve tenekelerde sahiplerinin 
isimleri yazılıdır, birer birer muayene edilir, 
bunlar belediyelerin hususi adamları, mütehas
sısları veya doktorları tarafından yapılır. Mua
yene neticesinde sütler de hile görülürse (birin
ci dela ihtar), (ikincide ceza) (üçüncüde ağır 
ceza) bunlar para cezasıdır. Dördüncüde sanat
tan meneder müstahsillere bu suretle tatbik 
ediliyor. Bilâhara imalâtçılara da aynı şartları, 
aynı cezaları tatbik ederler. Biz de bunun ay
nını tatbik edersek muhakkak ki muvaffak ola
cağız ve bu suretle de bilûmum vatandaşların 
hem ahlâkını, hem de sıhhatini korumuş olaca
ğız, hem de parasız bir iş, hemde tatbiki çok 
kolay bir iştir. 

Sütlerde kaymak nispetleri vasati olarak 
koyunda 1000 gramda 100 den 140 grama ka
dar, manda sütünde 1000 gramda 100 den 140 
grama kadar, inek ve keçi Kütlerinde 1000 
gramda 50 den 80 grama kadar nispeti yüksel
ten besi ve yem farklarıdır. Yeşil otla kuru ot 
farkları da vardır. % 25 yağlı koyun peyniri 
65 - 70 kilo sütten bir teneke peynir olur. % 75 i 
çekildiğine göre 52,5 kilo sütün 75 X 7 = 52,5 
kreması alınır. Vasati olarak 52,5 kilo sütten 
de beş buçuk altı kilo krema çıkar. Sütün kilo
su vasati olarak 30 kuruştan olursa 70 kilo süt 
21 lira tutar. % 75 nispeti yağı alınırsa âzami 
altı kilo krema çıkar. Bu 12 lira getireceğinden 
geriye 9 lira kalır. Bir tenekenin masrafı vasati 
olarak 5 lira olduğundan 9 + 5 = 14 lira bir 
teneke peynir bedeli olur. 

% 50 yağlı yapılırsa, bir teneke peynire 60 
kilo süt gider. 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Yarısı çe

kildiğine göre 30 kilo sütün... 
BAŞKAN — Mjüddet bitmiştir, tüzüğe hür

met edelim. 
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ALÎ FAHRİ ÎŞERÎ (Devamla) — Asıl mü

him nokta kaldı. Avrupa'da bunların köylerde 
nasıl tatbik edileceğini arzedecektim. (Olmaz, 
olmaz sesleri) 

9. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Kura-
nelHn, yurdun imar ve kalkınması için ne gibi 
tedbirler alındığına, ne gibi plân ve programla
rın hazırlandığına, bâzı Bakanlık fen heyetleriy
le bölge müdürlüklerinden tasarruf yapılması, 
bayındırlık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununun değiştirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/276) 

BAŞKAN — Gazianteb Milletvekili Süley
man Kuranel burada mı? (Burada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Yüksek Mimar 

Süleyman Kuranel 

1. — Yurdun imar ve kalkınmasını sağlıya-
bilmek için Bakanlıkça hangi tedbirler alınmış
tır, bunun tahakkuku yolunda ne gibi plân ve 
program hazırlanmıştır. 

2. Bu yıl bütçeye konulan ve gelecek yıl
larda daha fazla olacağı tabiî bulunan milyon
luk işleri Bakanlık halihazır kadrosiyle başa
rabilecek midir? 

3. Kırtasiyeciliğin Önlenebilmesi, formali
telerin azalması ve mümkün olan tasarrufun 
sağlanabilmesi için bâzı Bakanlık ve umum 
müdürlük kadrosunda ki fen heyetiyle muhte
lif illerde bulunan çeşitli bölge müdürlükleri 
için Bakanlıkça ne düşünülmektedir. 

4. Bakanlığın illerdeki mümessili olan ve 
her yıl bulunduğu ilin binlerce liralık bakım ve 
yapım işlerini yürütmeye mecbur tutulan Ba
yındırlık Müdürlüklerinin ıslahı yüksek mü
hendis ve yüksek mimarla takviyesi uygun gö
rülüyor mu? 

5. Halen yürürlükte bulunan kanunlardan, 
imar işlerini köstekliyen yapı ve yollar, istim
lâk işlerinde vatandaş hak ve menfaatini renci
de eden istimlâk, alım, satım ve yapım işlerini 
felce uğratan ve sürüncemede bırakan Artırma, 
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Eksiltme ve îhale kanunlarının, bugün içinde 
bulunduğumuz şartlara ve demokratik esaslara 
uyar bir şekilde değiştirilmesi hususunda Ba
kanlık teşebbüse geçmiş midir? 

BAYINDIELIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Gazianteb Milletvekili 
Süleyman Kuranel'in suallerine sırasiyle cevap 
arzediyorum: 

Soru : 1. Yurdun imar ve kalkınmasını Bağ
lıyabilmek için Bakanlıkça hangi tedbirler alın
mıştır? Bunun tahakkuku yolunda ne gibi plân 
ve program hazırlanmıştır? 

Cevap : - Bakanlığımızın işleri, Hükümet 
programında ifade edildiği üzere, yurt kalkınma
sına en kısa zamanda ve âzami randımanda yar
dım edebilmek maksadiyle ziraat ve millî ekono- ; 
mi ile çok yakından ilgili olan ve ayni zamanda 
memlekette iktisadi ve mânevi bütünlüğü sağla
maya yararlı olan mevzular üzerinde teksif edi
lerek proğramlaştırılmıştır. Şöyle ki: 

Su işleri: 
Muhtelif Bölgelerde dağınık bir şekilde baş

lanmış olan ve uzun senelerdenberi ikmal edile-
miyerek tam bir randıman elde edilememiş olan 
havza amenaj inanlarının ve bilhassa sulama te
sislerinin biran evvel tamamlanması teşebbüs
lerine geçilmiştir. Bu maksatla büyük su işleri 
tahsisatı 1951 yılında geçen yıl bütçesine naza
ran 6 milyon lira kadar fazlasiyle 19 350 00ü 
liraya çıkarılmıştır. Bu su tesislerinin noksan
dan nihayet üç yıl zarfında randımanlı surette 
istifade edilebilecek şekilde tamamlanacaktır. 
Bir taraftan bu uzun vadeli programın tahak
kukuna devam olunurken diğer taraftan da nis-
beten az masraflarla ve nihayet bir iki yıl gibi 
kısa zamanlarda faydaları istihsal edilebilecek 

. diğer su mevzuları üzerinde çalışmalara başlan
mıştır. Bu nevi su işlerine bu yıl tahsis olunan 
ödenek 8 milyon liradır. Bu para ile 64 parça 
su işi ele alınmaktadır. Bunların 9 adedi sulama, 
19 u bataklık kurutma, 16 sı mümbit araziyi 
sel baskınından koruma ve 20 adedi de muhtelif 
şehir ve kasabaları seylâptan kurtarma mevzu-
larıdır. Bu işlerin etütlerinin ve keşiflerinin 
büyük kısmı ikmal edilmiş olup şimdiden 30 a 
yakın mevzu eksiltmeye çıkarılmış bulunmakta- I 
dır. Bu tesislerden elde edilecek fayda 189 bin 
dekar arazi sulanması, 422 900 dekar bataklık 
kurutulması ve 852 bin dekar arazinin sel taş
kınlarından korunmasıdır. * 
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Köy kalkınmasında köylere bol ve temiz iç-

! me suyu getirilmesi birinci plânda tuttuğumuz 
işlerdendir. Köylere içme suyu getirilmesini des
teklemek ve- teşvik etmek ve halk ile iş birliği 
yapmak maksadiyle köy içme sularına yardım 
olmak üzere 1951 yılı bütçemize 5 milyon lira 
ödenek konmuştur. 

Mevcut su yollarının ıslahına ve umumiyetle 
içme suyu tesislerinin ne suretle yapılacağına 

! dair bir talimatname hazırlanmıştır. Bu tali
matname alâkalıların kolayca anlayıp tatbik 
edebileceği tarzda teknik kaideleri ve usulleri 
göstermektedir. 

Yeraltı sularından istifade mevzuu üzerinde 
de etütlere ve çalışmalara başlamış bulunuyoruz. 
Yakın bir zamanda bu işi programlaştırmak ka
rarındayız. 

Affmızı rica ederim, soru o kadar şümullü ki, 
bütün Bayındırlık Bakanlığı işleri hakkında 
izahat vermek mecburiyetinde kajlyorum. 

Karayolları; Devlet Yollarının inşa, islâh ve 
iyi halde muhafazaları tahsisatı 1950 yılı Bütçe
sinde 53,6 milyon idi. 1951 yılı Umumi Muvazne 
Bütçesinde Karayolları tahsisatı 82 882 506 lira 
artırılmıştır. 

Senelere taksim edilmiş yql programından bu 
yıl yapılan işler şunlardır: 

23000 kilometrelik devlet yolu şebekesinin 
20824 kilometresi devamlı bakıma alınmıştır. 

önümüzdeki yıllar programına dâhil bulu
nan ıslah ve inşa işlerinin etüt, plân ve proje
lerinin önceden hazırlanmasına bu yıl büyük bir 
hız verilmiştir. 

Amerikan Yardımından temin edilen yol 
inşaat makineleri kullanılmak suretiyle bu yıl 
memleketin muhtelif bölgelerinde 29 kısım ha
linde ceman 1172 kilometre yol inşa edilmek üze
re tatbikata geçilmiştir. Mevcut yollardan muh
telif yerlerde 90 kadar kısım üzerinde tesviye, 
tevsi, virajların genişletilmesi, profil tashihi, 
stabilize kaplama ve makadam kaplama gibi 
esaslı tamirler yapılmaktadır. 

Trafiği en kesif olan yollardan 25 muhtelif 
kısımda ceman 733 kilometre asfalt kaplamanın 
tatbikma geçilmiştir. 

Geçenyıl mütaahhitlere ihale edilmiş olan 12 
parça halinde 483 kilometre yeni yol inşaatına 
ilâveten bu yıl daha 16 parça halinde 609 kilo
metre yeni yol inşası yeniden ihaleye sevkedil-
miştir. 
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1950 yılında inşaatına başlanmış 69 büyük 

köprüye ilâveten bu yıl 118 büyük köprünün 
ihalesi yapılmakta ve mevcut büyük ahşap ve 
demir köprülerin tamir ve bakımı yaptırılmak
tadır. 

İl ve köy yollarına yardım olmak üzere u-
mumi muvazeneden verilen 12 milyon lira mu
ayyen nispetler dairesinde illere tevzi edilmek
tedir. Bu ödeneğin yol işine en verimli şekilde 
harcanmasına muktazi tedbirler alınmakla kal
mamış, ayrıca gelecek yılların daha geniş ham
lelerini karşılamak üzere lüzumlu hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Liman ve iskele inşaatı: 
inşa halindeki limanlar: Karadeniz'de; Ereğ

li, Trabzon, İnebolu, Amasra ve ayrıca Etibank 
tarafından yaptırılmakta olan Zonguldak lima
nıdır. Liman inşaatında büyük ve çeşitli husu
si makinalara ihtiyaç olduğundan inşaattaki 
sürat temin edilebilen makina grupları ile mü
tenasiptir-. Mevcut makina gruplarından ran
dımanlı surette istifade edilebilmesi için liman 
inşaatında bir sıra takibi zaruri bulunmakta
dır. İskele ve küçük barınakların inşası için 
5414 sayılı Kanunla istihsal edilmiş olan 25 mil
yon liralık yetkiye müsteniden 1951 yılı Büt
çesinden iki buçuk milyon lira ödenek verilmiş
tir. Bu tahsisatla Çanakkale, Taşucu, Anamur, 
Akçakoca iskelelerinin inşaatına devanı edilmek
tedir. 

Bu yıl yeniden Kefken barınağı, Mudanya, 
Rize, Finike, Marmaris iskeleleri inşaatı ve 
Alanya iskelesinin temdidi eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Büyük ticaret limanlarımızdan Samsun ve 
Mersin limanlariyle İstanbul'da Salıpazarı rıh
tım ve antrepoları ve Haydarpaşa limanı tev
diatı, İzmir'de Alsancak'ta rıhtım ve antrepo 
inşaatı, İskenderun limanının ıslahatı ve teç
hizatının tamamlanması programlaştırılmıştır. 

Bu büyük limanlar inşaatında yabancı 
memleketlerden temini zaruri makina ve mal
zeme finansmanı için Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası ile akdedilmiş olan 12,5 mil
yon dolarlık kredi anlaşması 5676 sayılı Ka
nunla tasdik buyurulmuştur. Buna ilâveten 
memleket içinde yapılacak işlere sarfı lâzımge-
len 76 milyon liralık Tahsisat Kanununu da 
Yüksek Meclise takdim etmiş bulunuyoruz. 
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I (Bugün öğleden evvel Komisyonda müzakere

sine başlanmıştır.) 
Devlet yapıları: 
1931 yılı bütçesinde Devlet yapılarına 

23 828 098 lira ödenek verilmiştir. Yapı tarzla
rının, mimarî ve statik şartlar hiçbir veçhile ih
mal edilmemek, fakat israf ve gösterişten tama
men kaçınılmak suretiyle ihtiyaca en iyi teka
bül edecek veçhile tesbit edilmesine âzami dikkat 
göstermekteyiz. Memleketimizde yapı işlerinin 
tetkiki için Marshall teknik yardımından fayda
lanmak suretiyle Amerika'dan bir mütahassıs 
heyet getirdik. Bu heyet tetkiklerine devam et
mektedir. Yapı işlerimize vereceğimiz tertipler
de1 Amerikan mütehassıslarının raporlarından da 
istifade edeceğimiz tabiîdir. 

Yeni yaptırılmakta olan binaların kısmı aza
rın hastane, sağlık merkezleri, adalet binaları, 
Cezaevleri, pamuk ilaçlanmasına mahsus fümi-
gatuvar binaları gibi en faydalı ve lüzumlu tesis
lerdir. 

Soru 2 : Buy il bütçeye konulan ve gelecek 
yıllarda daha fazla olacağı tabiî bulunan milyon
luk işleri bakanlık halihazır kadrosiyle başara
bilecek midir? 

Cevap : Bakanlığımıza mevdu işlerin en iyi 
şekilde başarılması için âzami dikkat gösteril
mektedir. Bununla beraber kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle teknik eleman kifayetsizliği karşısın
dayız. Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 1939 yılında çıkarılmış olan 3611 sa
yılı Kanun ve kadrolar iş hacminin büyük ölçü
de artması dolayısiyle bugünkü ihtiyacı karşıla-
yabi1 inekten uzaktır. Bunun için yeni bir teşki
lât kanunu hazırlamağa teşebbüs ettik. Tetkikle
rimiz pek yakında tamamlanmış olacaktır. 

I Soru 3 : Kırtasiyeciliğin önlenebilmesi, for
malitelerin azaltılması ve mümkün olan tasarru
fun saklanabilmesi için bâzı bakanlık ve umum 
müdürlük kadrosundaki fen heyetleriyle muhte
lif illeride bulunan çeşitli bölge müdürlükleri için 
bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

Cevap : Yeni tanzim etmekte olduğumuz teş
kilât kanununda iktisadi ve rasyonel mesaiye ve 
kontrol işlerine birinci derecede önem vermek
teyiz. 

Halen bakanlığınnza bağlı muhtelif dairelerin 
yetki, görev ve sorumluluklarına dair bir tali
matname yapılmış ve kırtasi muameleler ve for-

I maliteler asgari zaruri hadlere indirilmiştir. Esa-
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sen bakanlığımızda idari işler az olup iş kesafeti j 
teknik mevzularda toplanmıştır. 

Bakanlığımız merkezinde bir birinden müs
takil yol, su, demiryolu, liman, yapı, şehircilik 
ve elektrik tesisatı fen heyetleri vardır. Bu he
yetlerden bir kısmının ihtisas şubeleri halinde 
bir fen heyeti reisliğinde toplanmasında ikti
sadi ve teknik bir fayda mülâhaza edilmemiş
tir. Zira bu fen heyetledinin idari muamelâtı 
çok cüzi olduğu gibi fen heyetlerine mahsus 
muamelât büroları da mevcut değildir. Muame
lât büroları umum müdürlük bünyelerinde top
lanmıştır. înşaat mevsimlerine göre zaman zaman 
değişmesi mümkün olan iş kesafeti dolayısiyle 
bir ihtisas şubesindeki teknik elemanlardan mu
vakkaten diğer bir ihtisas şubesine ait işlerde 
istifade edilmesi faydalı olamamaktad1!-. Bilâkis 
mezkûr fen heyetlerinin işlerinden birinci dere
cede doğrudan doğruya mesul olmaları proje ve 
keşif işlerinin daha sürat ve salâhiyetle ifa edi
lebilmesini sağlamaktadır. Merkez teşkilâtına mu
vazi olarak taşrada da Karayolları Bölge müdür
lükleri, Su işleri şube müdürlükleri Demiryol 
başmüdürlükleri, Limanlar înşaat Başmüdürlük
leri ve Doğu Bölgesinde Yapı İşleri Bölge Müdür
lüğü kurulmuştur. 

Yukarda arzedilen mülâhazalarla bu müdür
lüklerin Bayındırlık Bölge Müdürlüğü halinde 
birleştirilmesinde fayda görülmemektedir. Esa
sen bu müdürlükler iş mahallerinde iş kesafeti 
bakımından merkezi mevkilerde bulunmakta ve 
iş icaplarına göre zaman zaman, yerleri değişe
bilmekte ve işlem hitam bulur bulmaz kaldırıl
maktadır. 

Soru 4: Bakanlığın illerdeki mümessili olan 
ve her yıl bulunduğu ilin binlerce liralık bakını 
ve yapım işlerini yürütmeye mecbur tutulan Ba
yındırlık Müdürlüklerinin islâJhı yüksek mühen
dis ve yüksek mimarlarla takviyesi uygun görü
lüyor mu? 

Cevap : İl Bayındırlık Müdürlüklerindeki 
işlerin selâmeti şüphesiz ki, teknik elemanların 
kalitesine bağlıdır, bayındırlık müdürlüklerinde 
teknik eleman mevcudumuz ise kemmiyet ve key
fiyet itibariyle noksandır. Bu hal en ziyade I 
tecrübe sahibi yetişmiş mühendis ve mimarları
mızın il bayındırlık müdürlüklerine rağbet et- | 
miyerek kendileri için maddi ve mânevi bakım
dan daha elverişli işlere geçmek istemelerinden i 
ileri gelmektedir. Buna rağmen Bayındırlık ı 
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müdürlüklerinin teknik eleman mevcudunun ar
tırılmasını ve bilhassa yüksek mühendis ve yük
sek mimarlar ile takviye edilmesini hedef tut
maktayız. 

Soru 5 : Halen yürürlükte bulunan kanun
lardan imar işlerini köstekleyen yapı ve yollar, 
istimlâk işlerinde vatandaş hak ve menfaatini 
rencide eden istimlâk, alım, satım ve yapım iş
lerini felce uğratan ve sürüncemede bırakan Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarının, bugün 
içinde bulunduğumuz şartlara ve demokratik 
esaslara uyar bir şekilde değiştirilmesi hususun
da bakanlık teşebbüse geçmiş midir? 

Cevap : 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yol
lar Kanunu beldelerin imarını sağlryabilecek 
hükümleri ve imkânları ihtiva etmemektedir. 
Bu itibarla bakanlığımız bu kanunda esaslı ta
dilât yapılması lüzumuna kaanidir. Bunun için 
de Belediye îmar Kanunu adiyle yeni bir tasarı 
hazırlanmıştır. Mezkûr tasarı üzerinde tetkik
lerimizi yakında tamamlıyarak işin belediyelere 
taallûku cihetiyle İçişleri Bakanlığına takdim 
edeceğiz. 

İstimlâk Kanunu : 
Birbirine aykırı usul ve prensipleri ihtiva 

eden ve vatandaş hak ve menfaatlerini temine 
müsait bulunmıyan İstimlâk Kanunları yerine 
Demiryol, Belediye, Millî Savunma ve sair ida
relerin yapacakları kamulaştırmaları tamamen 
aynı usul ve prensibe irca edecek yeni bir ka
nun hazırlanması için Bakanlığımızın teşebbüsü 
ile Bakanlıklararası bir komisyon kurulmuş ve 
komisyon etraflı tetkiklerden sonra kamulaştır
ma kanunu tasarısını hazırlamıştır. Tasarı Hü
kümetin tetkik ve tasvibine sunulmuştur. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu : 
Bu kanunun inşaat işlerine ve inşaat ile il

gili malzeme ve saireye taallûk eden hususların
da işlerin selâmeti için yapılmasına lüzum görü
len tadilât bakanlığımızca tetkik edilmektedir. 
Pek yakında intaç edilerek mütalâamız Maliye 
Bakanlığına sunulacaktır. 

BAŞKAN — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Sayın Bayındırlık Bakanının vermiş olduğu 
izahata teşekkür ederim. Ben de bu izahata 
ilâveten kendi görüşlerimi kısaca şu şekilde be
lirtmek isterim : 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir 

— 161 — 



B : 74 9 . 5 . 
memleketin imar ve kalkınmasında içtimai, ik- I 
tisadi ve kültürel dâvalar kadar bayındırlık 
işlerinin de mühim bir önemi ve yeri vardır. 

Bir milletin hayat seviyesi ve refahı o mem
leketin imariyle kıyaslanır. Yolu, suyu ve elek
triği bulunmıyan bir bölgede bütün medenî ih
tiyaçlardan mahrum, birer kulübede barınan
ların refah içerisinde yaşadığını kim iddia ede
bilir? 

Bugün Meclis olarak ve Hükümet olarak 
yurdun muhtaç olduğu yol şebekesini, sula
ma işlerini, enerji kaynaklarını ve yapı işleri
ni ele almış bulunuyoruz. Kısa bir gelecekte 
bunları başarılmış olarak görmek istiyoruz. Bu
nun gerçekleşebilmesi esaslı ve ispatlı plân ve 
program yapmakla mümkün olabilir. 

Yine biliyorsunuz ki son zamana kadar ba
yındırlık işleri politika cereyanlarına ayak uy
durmuş, şahsi otoritelerin elinde birer silâh ola
rak kullanılmıştır, öyle anlar olmuştur ki, bir 
gün beyaz denilen şeye ertesi gün siyah denil
miş, bugün başlanılan işler yarın olduğu gibi 
bırakılmış, her defasında muayyen bölgelere 
ehemmiyet verilmiş, bir taraf gidişirken öbür 
taraflar geri kalmıştır. 

Bâzı yerlerde asfalt yollar yapılırken yur
dun diğer köşeleri için toprak yol yapılması 
dahi düşünülmemiş, bir kısım yerler elektriğe 
kavuşurken, başka yerler kör kandile bırakıl
mış, zirai ve iktisadi kalkınmamızı sağlıyacak 
olan birçok akar sulara bakmakla iktifa edil
miştir. Bu suretle memleketin bâzı yerleri 20 
nci asrın bütün nimetlerinden istifade ederken, 
diğer bölgeler iptidai bir hayat sürmeye mec
bur kalmıştır. 

Yine Meclis olarak, ve Hükümet olarak bu ı 
memlekette Doğu, Batı, Güney ve Kuzey diye 
bölge tefriki kabul etmediğimize göre, yine 
yurdun tümünü birden mütalâa ederek birinci 
derecede geri kalmış yerleri geliştirmeyi esas 
tutan yol, yapı, su ve elektrik işlerine ait 
plân ve program hazırlamak zorundayız. Şim
di bize plân ve program olarak bildirilen ve 
tatibik mevkiine konan şeyler acaba bu esasları 
ihtiva ediyor mu? îşte üzerinde (durulması icab-
eden nokta budur. Kanaatimce Ibu memleket-
şümûl dâva yalnız bakanlığın muayyen bir kısım 
elemanlarının fikir ve kanaatlerine bırakılma
malıdır. Memleket ölçüsündeki bu meselede tec- | 
rübeli ve salâhiyet sahibi kimselerle milletvekil- | 
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lerinin de düşünüş ve görüşlerine yer verilmeli, 
inceden inceye tetkik edildikten sonra şu veya 
bu şekilde tâdil edilemiyen uzun uzun vadeli, is
tikrarlı imar ve kalkınma plân ve programları 
hazırlamalıdır. 

Arkadaşlarım; üzerinde hassasiyetle durdu
ğumuz plân ve programların tatbik işi de bu iş 
kadar önemli bir meseledir. Bugün bunu Ba
yındırlık Bakanlığı üzerine almış bulunuyor, ilk 
akla gelen bu milyonluk işleri Bakanlık mevcut 
kadrosu ile ve teşkilât'iyle tam olarak başarabi
lecek midir? Şimdiye kadar olduğu gibi elbette 
bundan sonra da bir şeyler yapacaktır. Gaye 
bu i milletin bir kuruşunun dahi şu veya bu şe
kilde zayi olmamasıdır. Bunun için de dünün 
ihtiyaçlarına göre tertiplenmiş olan Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilât ve kadrosunu yeniden ele ala
rak bugünün gidişine ve işine ayak uyduracak 
ve cevap verebilecek bir hale getirmek lâzımdır. 
Bakanlıkta eski merkeziyetçi zihniyet hüküm 
sürmekte, lüzumsuz formaliteler yüzünden işler 
sürüncemede bırakılmaktadır. Yapılan işlerde 
bugünün gidişine uymıyan kanunlar tatbik edil
mekte menafii Hazine zihniyeti güden şartname 
ve mukaveleler yüzünden iş sahipleri sürüm sü
rüm sürünmektedir. 

Bakanlığa yeni gelen ve az bir zamanda bir
çok yenilikler yapan kıymetli arkaadşıımız Zey-
tinoğlu'ndan aşağıda sıraladığım hususlar üze
rinde durmasını rica ediyorum: 

1. Bakanlığına ait Teşkilât Kanununu ye
niden ele almasını, teknik kanunlarla mukave
le ve şartnamelerin bugünkü demokratik rejime 
uydurulmasını, 

2. Mevcut plân ve programların bir defa da
ha gözden geçirilmesini, 

3. Bâzı bakanlık ve umum müdürlükler 
kadrolarında yer alan heyeti fenniyelerin Bayın
dırlık Bakanlığı teşkilâtı içerisine alınmasını ve 
bu}: suretle bütün bayındırlık işlerinin bir elden 
idare edilmesini, 

4. Yurdun birçok yerlerine yayılmış olan 
ve her biri ayrı ayrı iş gören Bayındırlık Bakan
lığına bağlı birçok bölge müdürlükleri mevcut
tur. Bunların kadrolarından, binalarından, na
kil vasıtalarından kollektif olarak istifade edile
bilmesi ve lüzumlu eleman ve tasarrufun sağlan
ması için bu bölge müdürlüklerinin birleştirile
rek mıntaka müdürlükleri haline konulmasını, 
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5. Vilâyetlerin su, yol, yapı gibi çeşitli iş

lerinin yapımı ve bakımiyle yetkili bulunan ba
yındırlık müdürlükleri kadroları asgari hadde 
inmiştir. Çeşitli milyonluk işleri tedvir edecek 
olan bu müdürlüklerin yüksek mühendis, yük
sek mimar, mühendis, mimar ve fen memurla-
riyle takviye edilmesini, 

6. Yapı ve imar işlerimizi felce uğratan Ya
pı ve Yollar Kanuniyle 67 yıl önce kabul edilen, 
hâlâ bâzı maddeleri yürürlükte bulunan Ebniye 
Kanununun yeni şartlara ve ihtiyaçlara uydu
rulmasını; 

Vatandaş hak ve menfaatlerini rencide ede
cek çeşitli hükümler ihtiva eden istimlâk kanun
larının hak ve adalet kaidelerine uyar bir şekil
de birleştirilmesini; 

Bâzı suiistimallere ve kötülüklere açık kapı 
bırakan, bugünkü rejimin ruhuna uymıyan 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
niyle, bu kanundan ayrı hususiyet taşıyan di
ğer alım satım kanunlarını, işlerimizi sözsüz ve 
pürüzsüz olarak karşılayabilecek bir halde yeni 
baştan hazırlattınlması, 

içinde bulunduğumuz ahval ve şeraitin zaru
ri icaplarından bulunduğunu kabul ederek kısa 
bir zamanda bunları başarılmış olarak görmekle 
seVinç duyacağımı belirterek sözlerime son veri
yorum. 

10. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-
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j nin Milli Korunma Kanununun kaldırıİmasî 
İ hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/279) 

BAŞKAN — Bu soruyu Başbakan adına Ada
let Bakanı cevaplandıracaklardır. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, bu suale ce
vap vereceğim. Fakat bilhassa emsali devletler-
deki bu gibi mevzuları tetkik ettirmekteyiz. Bu 
tetkikat henüz ikmal edilmediği için gelecek 
haftaya talikim rica ediyorum. (Muvafık ses
leri) 

BAŞKAN — Haftaya, Çarşambaya talik edil
miştir, efendim. 

11. — Urfa Milletvekili Hasan Oral'm, ka
tı. çakçilık hâdisesine isminin karıştırılması dolayı-

siyle yapılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip 
neticelenmediğine dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/280) 

BAŞKAN — Efendim; bu soruya içişleri Ba-
I kanı ile Adalet Bakanı müştereken cevap vere

ceklerdir. Fakat içişleri Bakanı burada olmadı
ğı için her ikisinin bulunduğu bir birleşime bı
rakılmak üzere önümüzdeki birleşime bırakıyo
ruz. 

Efendim; Gündemin diğer kısımlarına de
vam edilmek üzere Birleşime 10 dakika ara ve
rilmiştir. 

| Kapanma saati : 17,55 
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Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 18,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmm-

BAŞKAN —- Oturum açılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Manisa Milletvekili Nafiz Kör ez ve 4 
arkadaşının, Demirci kasabası yangın yerindeki 
arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyonla Bütçe Komisyonu ra
porlar* (2/155) [1] 

BAŞKAN — Komisyon öncelik teklif etmek
tedir. Komisyon teklifini reyi âlinize erzediyo-
rüm. Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
HİKMET FIRAT (Malatya) -« Manisa Mil

letvekili arkadaşlarımızın Demirci kasabasının 
uğramış olduğu yangın felâketi ve tahribatına 
bir çare bulmak maksadiyle huzurunuza getir
miş oldukları kanun tasarısı, hakikaten . bu 
arkadaşların samimî ve iyi düşünceleri bakımın
dan şayanı şükrandır. Ben şahsan bu kanunun 
faydalı olacağına ve mevcut kanunlar muvace
hesinde verimli bulunacağına kani bulunmadı
ğım için söz almış bulunuyorum. 

Demirci kasabası yangını geçen yılın Ağus
tosunda başlamıştır. Orada, zarara, uğramış va
tandaşların acılarına iştirak ederim. Ancak 
bu kanunla bu acıyı tahfif değil, tezyit edil
mek cihetine gidiliyor. Üstelik bu acıya uğra
mamış, felâkete uğramamış ekseriyeti teşkil 
eden Demirci kasabası halkı vatandaşlarının, 
haklarına müdahale etmek suretiyle mülkleri, 
rızaları hilâfına ellerinden alınmak isteniyor. 
Nihayet yangın sahasındaki zarara uğramış 

ırl] 154 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

vatandaşların da kendi müktesep hakları, mül
kiyet hakları ihlâl ediliyor. Böyle bir arıza 
olursa ne yapmalı? Elde mevcut mevzuatımız 
bunu tamamen tâyin ve tesbit etmiştir. Bele
diyeler bu noktada yetkili olup mevcut salâ
hiyetlere istinat ederek bu gibi dâvaları hal
letme çareleri vardır. Eğer biz hususi kanun
larla, belediyelere verilmiş olan yetkileri şu 
veya bu şekilde tezyit veya tenkis etme cihe
tine gidecek olursak, bunları müstakil bir ka
naat sahibi olmaktan uzaklaştırırız. Bu hal be
lediyelerin zararına olur, belediyelerin inkişa
fına mâni olur. Bugün huzurunuzda müzake
resi istenen tasarı bu kabilden müstesna bir 
kanun teklifidir. Bu gibi hallerde belediyele
rin yapacakları işler hakkında 2290 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi bütün salâhiyetleri sara
haten göstermektedir. Hattâ o derece ki, üç 
ay zarfında işi halletmek zaruret ve şartını 
göstermektedir. Üç ay zarfında eğer yangın 
sahasındaki vatandaşlar yangın sahasındaki 
mülklerini şuyulandırmazsa o zaman bu kanun 
umumi olarak belediyelere bir hak verir, be
lediyeler üçüncü şahıs olarak müdahale eder 
ve şuyulandırır. 

Malûmu âliniz tasarıda sarahat yoktur. 
Üstün hakkı olanlar haklarının farkını alırlar. 
Belediye yalnız hizmet ifası ile mükellef bu
lunur. yangın sahasındaki vatandaşların mül
künün bir metre karesi dahi zarara uğramayıp 
fiyatında dahi bir kuruşu vatandaşa eksik ve
rilmez. Böyle bir kanun elimizde varken hususi 
bir kanunla bütün yetkileri Belediye Meclisi 
üyelerine vererek takdiri kıymet ciheti tasvip 
edilirse sonra yangın sahasındaki vatandaşla
rın haklarını teslim eden ve her halde adalete 
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dayanan belediyenin elindeki salâhiyet kanu- I 
nunun üstünde bir kanun olur. 

Binaenaleyh böyle vatandaş haklarına mü
dahale eden kanunlar bugünkü devirde bugün
kü zihniyette her halde iyi bir şey olamaz. 

Bu arzettiğim nokta yangında zarara uğra
mış olan Demirci Kasabası halkının yangın sa
hasındaki kısmının mülkiyeti haklarının mü-
şevveşiyetini ifade ediyor. O müşevveşiyet, hiç
bir karışıklığa meydan vermeden belediyelerin 
yetkisi ve salâhiyeti dâhilinde bulunan Yapı 
Yollar Kanununun 6 neı maddesi hükmü dâhi
linde pekâlâ halledilebilir. Şimdiye kadar halle
dilmesi lâzımdı. Tahmin ediyorum ki her halde 
Demirci Belediyesi, böyle bir kanundan haber
dar olduklarına göre, bugüne kadar vazifelerini 
yapmamış, orada yangından zarar gören vatan-
adşları o kanunun hükümlerinden müstefit kıl-
mamıştır. 

Belediye bu kanunun hükümleri dâhilinde 
mesken sahasını genişletmek istiyor. Bu da hu
susi bir kanunla hiç de âdilâne olmıyan bir şe
kilde hareket etmekle beraber yangın sahasının 
genişletilmesi bakımından hariçte kalan tarla
ları, yani yangından zarara uğramış, imar plâ
nı suretiyle memleketin inkişafı sahasında bu
lunan bir kısım arazi, oradaki vatandaşların rı
zasına bakmadan böyle bir istimlâk kanununa 
göre istimlâk sahasına sokulmak isteniyor. 

Arkadaşlar, Belediye îstimlâk Kanunu bele
diyelere tam yetki vermez. Böyle lâalettâyin 
3 - 5 kişinin, 100 kişinin, 100 ailenin ve hane
nin menfaati için istimlâki âmir değildir. Bele
diye îstimlâk Kanunu belde sâkinlerinin müşte
rek menfaatlerini âmir, o belde sakinlerinin 
sıhhi, bedii ve medeni ihtiyaçlarına has olan j 
bir kanundur. Bunların gayrısında hiçbir yetki 
vermez. O halde Demirci Kasabasında yangın 
sahasının gayrısında kalan arazinin talih ve ka
derin şevkiyle kıymetlenmesi gerekirken bu 
kıymetten onları mahrum bırakarak bu yan
gın dolayısiyle talih ve kaderleri icabı zarara 
uğramış vatandaşların arazisinin istimlâk edil
mesi, doğrudan doğruya ikinci bir zarardide va
tandaş zümresi meydana getirmektir. 

Binaenaleyh vatandaş hakkına böyle müda-
hil kanunlarla İrası zarar etmeye bugünkü zih
niyetiniz müsaade etmese gerektir. 

Ben şahsan bunun aleyhindeyim. Belediye ı 
îstimlâk Kanununun her halde istimlâk huşu- j 
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I sunda kendine has formalitesi vardır. Bu forma

liteler elbetteki vatandaşların haklarını ihlâl et
memek şartiyle bir merasime tâbidir. Bu ka
nunla merasimler ortadan kaldırılıyor ve deni^ 
yor ki ; «Kazai mercilere ve Danıştaya müraca
at belediyenin işlerini hattâ inşaatını durdur
maz». Arkadaşlar bu benim zihniyetimle kabili-
telif değildir. Muhakkak ki siz de müsade et
mezsiniz. Demirci Kasabasındaki vatandaşlar 
beni af etsinler, burada zarardide hane adedi 
400 dür. Türkiye'de bu kanun kötü bir örnek 
olabilir. Buraya vatandaşın hakkını müdafaa" 
için gelmiş bulunuyorum, tasarının reddi taraf
tarıyım. Başka bir kanun getirmeye lüzum yok
tur, eldeki kanunlar kâfidir. 

BAŞKAN — Yusuf Aysal, buyurun. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hikmet Fırat arkadaşımız yanan 
Demirci Kasabas:na ait teklif edilen Kanunun 
reddi mütalâasında bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçeyi lâyıkiyle 
tetkik buyurursanız görürsünüz ki, mevcut mev
zuat yanmış bulunan Demirci Kasabasının bu 
gün yeniden inşasına kâfi hükümleri taş.mamak-
tadır. Ağustos 1950 den bugüne kadar yangın ye
rinin yeniden yapılması suretiyle, vatandaşların 
gerek mesken, gerek ticaretane bakımından ihtiyaç
larının temin ve tatmini için başta Demirci Beledi
yesi, Manisa Vilâyeti ve Hükümet olmak üzere 
lüzumlu olan bütün etüdler yapılmış, fakat mev
cut mevzuatın bu işi halle kâfi olmadığı neticesi
ne varılmış ve bu kanun teklifini Manisa Millet
vekili arkadaşlarımız yapmış bulunmaktadırlar. 
Eğer Belediye Yapı ve Yollar Kanununun altın
cı maddesi mevcut ihtiyacı, arkadaşımızın söyle-

j diği gîbi, üç ayda karşılamak imkânını sağlamış 
olsaydı, bu kanun huzurunuza getirilmemiş olur 
ve iş halledilir, ıstırap çeken, yangın felâketine 
mâruz kalan ve bugüne kadar sızılarını devam 
ettiren Demirci'li vatandaşlarımız bu suretle fe
lâketten kurtulmuş olurlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tedvini 
yangn yerinin mamureye çevrilmesi, ıstırap çe
ken vatandaşların bu ıstıraptan bir an evvel kur
tulmalar J, işlerine, güçlerine emniyet ve huzur 
içinde devam edebilmeleri gayesine matuf olarak 
teklif edilmiştir. Arkadaşımızın söylediği gibi, 
kanunda lalettayin üç , beş yahut elli, yüz kişi-

ı nifi menfaatlerini sağlıyacak mülâhazalarla hü-
j kümler vaz'edilmiş değildir. Bu, doğrudan doğ-
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rüya yangın gören, felâket gören zavallı kardeş

lerimizin, vatandaşlarımızın bir an evvel ıstırap
larını dindirmek, felâketlerini unutturmak gaye
sine matuf olarak teklif edilmiştir. 420 kadar 
mesken arsası bulunmasına mukabil gerekçede 
okuduğumuza göre bugün ancak buraya 200 ka
dar yeni parselle mesken yapılması imkânı hâsıl 
»İmaktadır. Sıkışık bir durum, yangın olması iti-
I ariyle bugün şehirciliğin icabettirdiği şekilde 
yapı vücuda getirilmesi icap ve iktiza etmektedir. 
Yine gerekçeden de anladığımıza göre bir inki
şaf sahası vücude getirilmiştir. Evleri, arsaları 
yanan vatandaşlar, dükkânlarına mukabil kendi
lerine ticaretane verilebilecek, fakat mesken iti
bariyle ancak 200 kişinin ihtiyacı karşılanabile
cek, geri kalanlar da ̂ inkişaf sahas nda yer bula
bileceklerdir. Bu da noter huzurunda yapılacak 
kur'a ile tesbit edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, şahıslara taallûk eden 
bir işin bir hukuk ve nizam Devletinde ferdî hak
lara bir tecavüz olduğundan bahsederek, bunun 
bir tâli işi yapılmamasını ileri sürdüler. Fakat 
yapılan tetkikata nazaran bunun başka hâl çaresi 
yoktur. Ancak Kur'a çekmek suretiyle bu işin bi
ran evvel intacı mümkün olabilecektir. Ağustos 
başından beri intizar devresinde bulunan, çadır
da, akrabasının yanında ve komşusunda, camide 
ikâmete mecbur olan, çad:rda yavrusunu doğu
ran vatandaş ıstırabını Yüksek Meclisin takdir 
buyuracağına inanmaktayım. Bu ıstırabı bir an 
evvel dindirmek Yüksek Meclisin bir atıfet ve 
samahati olacaktır. Sizlerden ricam, bu kanunun 
kabulü ile Yüksek Meçisin felâketzede vatandaş
larımız Demirci halkına, .yüksek samahatini ib
zal Duyurmasıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlarım;, yangın ıstırabını aynı şartlar içinde 
çekmiş bir başka vilâyetin milletvekili, sıfatiyle, 
hakikaten bu mesele üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzımgeldiği kanaatiyle yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlarını, bizim eski şehir!erimizin şart
larını biliyorsunuz. Bunlar, biribine girmiş ve 
pek çoğunun şimdiye kadar, tapu kayıtları ka
dastroları yapılmamış ve binnetice katî olarak 
bir kısmının mal sahipleri tesbit edilememiş, 
bir kısmının zilyedlik hasebiyle tapuya tescili 
yapılamamış, birçok gayrimenkullerin mevcut 
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1 ,oMugu hepimizce malumdur, tşte böyle bir yer

de 4^0 den fazla vatandaşın gayrimenkulu yani 
oturçhıkları evleri yanmış bulunmaktadır. Baş
ka bir felâketzede vilâyet çocuğu olmak sıfa
tiyle! bir seneden beri ben de şahsan alâkadar ol
dum, Bunun halledilememesinin en mühim se
beplerinden biri; yeni imar plânına girmesi lâ-
zımge'en bu saha üzerinde bulunan bir kısım 
arsaların veya yanmış yerlerin mücaviri bulu
nan bir kısmı gayrimenkullerin hakiki sahip
lerinin bulunamaması veya uzun zamandan beri 
eski i kayıtlara dayanılarak veresenin rizasiyle 
tesc'l yaptırmaktan zilyedliğin devam edip gel
miş plması noktalarının en büyük bir engel teş
kil ettiği anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim 
Balıkesir meselesini de başka yönden hallettik. 
Fakat bizde yanan çarşı idi ve daha evvelce de 
kadajstrosu bulunduğu için bunları gönül riza
siyle! halletmeye bugünkü mevzuat dâhilinde im
kân (bulunabilindi. Ancak Demirci'deki şartlar 
bunal uymamaktadır. Bugünkü mevzuatımız 
bu gibi yangın yerlerinde yapılması lâzımgelen 
imar: hareketlerinde üç türlü hal usulü vardır: 

Biri mevcut arsalar üzerine yeniden aynı 
çaptit bina inşa ettirmek, 

İkincisi; harman usulü denen bir usul ki, 
bütünü harman edip bil âhara herkesin kendi 
hissejsi dâhilinde tevzi etmek, 

Üçüncüsü de mübadele usulü dediğimiz; yi
ne bugünkü mevzuat buna müsaade ediyor; 
birinjn eksiğini diğerine ve diğerinin eksiğini, 
imar; plânına göre bir diğerine izalei şüyu ve 
mübadele yoliyle vermek usulüdür: 

Ajrkadaşlar; bunlardan birincisi, yanan bina 
yerinje kendi binasını yaptırmasıdır, ki, fiilen 
tatbik etmeye imkânı yoktur. Çünkü arzettiğim 
gibi jbinalar biri biri içine girmiştir. Bugünkü 
imar [plânına göre yollar açıldıktan sonra, orada 
yeni4en Yapji, Yollar ve BeLediye kanunlarına 
göre i her gayrimenkul sahibinin uygun arsaya 
sahipj olmasına maddeten imkân yoktur. 

Itjarman usulü için yeniden kadastro yapıl
ması licabeder. Bu da zamana bağlıdır. 

3 ;ncüsü de; arkadaşlar bilirler, basit bir 
izalei! şüyu dâvasının bir sene sürdüğü nazara 
alınırca 450 küsur parselin biri biri ile şüyulan-
clu'ilairak bâzısndan bir metre diğerine, bâzısın
dan üç metre bir başkasına vermek suretiyle 
arsaların durumunu ıslah etmek ve bilhassa yol-
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lar açıldıktan sonra düşen zayiatın bunlara si
rayetini hesap eylemek ve bunlar:n tevziini 
yapmak, tapuya bağlamak gibi işlerin ne ka
dar güç olduğunu takdir edersiniz. îşte bütün 
zorluklar göz önünde tutularak Manisa Millet
vekili arkadaşlarımız tarafından bu kanun sevke-
dilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh kanunun 
gayesi: 

1. Yeniden yapılmış olan, imar plânına gö
re en kısa yoldan orada bulur^pfi arsaları imar 
plânına göre Yapı ve Yollar Kanunu hükümle
ri dâhilinde parsellere ayırmak ve yine orada 
binası yanan vatandaşlar arasında müsavi şart
lar dâhilinde tevziini yapmak, 

2. Bu arada yine gerek civar bulunan yer
ler, gerekse o yangın sahası içinde tescili he
nüz namlarına yapılmamış ve yahut gerek asıl 
mutasarrıfı, zilyedi bulunmıyan geyrimüsec-
cel gayrimenküllerin bir hal çaresi ile, yani bo
no verilmek suretiyle sahipleri bulununcaya 
kadar imar sahası ilerisinde kullanılmasını te
min etmektir. Bunun başka bir yolda yapıl
masına imkân yoktur. Çünkü arkadaşlar bu
nunla yalnız bir imar gayesi güdülmemektedir. 
Aynı zamanda kısa bir müddet içinde 420 va
tandaşın yeniden mesken sahibi edilmesi mev-
zuubahistir. Hem bir imar hareketi yapılacak
tır, hem de yangından mutazarrır olan vatan
daşları bugünkü Yapı ve Yollar Kanunu hü
kümleri dâhilinde muayyen çaplarda mal sahi
bi etmenin imkânları sağlanacaktır. 

Bu kanunla mülkiyet hakkına tecavüz edil
diği bir arkadaşınız tarafından ileri sürülmüş
tür. Bu kanunla mülkiyet hakkına katiyen te
cavüz edilmemektedir. Kanunun içinde bedele 
itiraz hakkı tanınmaktadır. Yalnız bunu bele
diye meclisine verecektir. Buyurdukları gibi 
Danıştay yolu da kapanmamıştır, Danıştay 
kaydı da mevcuttur. Fakat öyle tahmin ediyo
rum ki, bir arkadaşımız bu itirazın belediye 
meclislerine değil mahkemeye yapılması hak
kında bir tadil teklifi verecektir. Teklif sahibi 
Kemal Türkoğlu arkadaşımız da şimdiden bu şe
kildeki değiştirgeyi benimsemekte ve kabul et
mektedir. Binaenaleyh bu bakımdan mahzur 
tamamen ortadan kalkmaktadır. 

Bu yangın sahasından istimlâk edilecek 
olan gayrimenkullere ait itiraza gelince; mad
de gayet sarihtir, buradaki istimlâk 3710 sayı
lı Kanun hükümleri içinde olmaktadır ki bu 
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I kanun, hükümleri bugün belediyeler tarafın

dan tatbik edilmekte olan Belediye İstimlâk 
Kanunudur. 

Şu halde bu gibi istimlâklerin 3710 sayılı 
Kanun hükümleri dâhilinde yapılması suretiyle 
ileri sürmüş oldukları mahzurlar da bertaraf 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu kanu
nu kabul ile ne mülkiyet haklarına tecavüz 
edecek, ne de diğer taraftan sahipsiz bulunan 

I gayrimenküllerin şu veya bu kimsenin, yani 
i yangından zarar gören kimselerin istifadesine 
' ve sahibi bulunmıyan veya istikbalde sahibi çı

kacak kimseler zararına kullanacak değiliz. Ak
sine, kanunun maddelerinin diğer fıkralarını 
tetkik edecek olursak görürüz ki, bu gibi sahibi 
bulunmıyan arsaların takdir edilmiş bedelleri 
bonolar halinde muhafaza edilecek, sahibi çık
tığı zaman kendilerine bu bonolarla tediyesi ya
pılmış olacaktır. 

Bu kanunun takip etmiş olduğu hedef, mev
cut mevzuatımızla birkaç yıl içinde halletmesine 
imkân bulunmıyan birtakım güçlükleri kısa bir 
zaman içinde.ve oradaki gayrimenkul sahibi va
tandaşların hakları mahfuz tutulmak suretiyle 
halletmekten daha ileri gitmemektedir. 

Bâzı arkadaşlar şunu sorabilir, niçin Demirci 
için kanun geliyor da umumi bir hüküm sevke-
dilmiyor? 

Arkadaşlar, şimdi öğrendiğime göre İçişleri 
Bakanlığı tarafından, bu gibi felâket yerlerinde 
derhal imar hareketine geçebilmek için, iki, üç 
yıl gibi bir müddete sirayet eden, bâzan sahipleri 
bulunmadığı için tebligat bile yapılamadığından 
dolayı inşaat içine almamıyan bu gibi arsaların 
hukuki durumundan doğan mahzunları önliye-
cek umumi mevzuat getirilmek üzeredir. Fakat 
bu Bakanlar Kurulundan çıkarak Yüksek 'Hey
etinizin komisyonlarında ve bilhâra Yüksek Hey
etinizce kabulüne kadar orada bulunan vatan
daşlarımızın bir yeni kışı daha çadır altında ge
çirmesini önlemek için bu hükümler gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu sizin kabul edeceğiniz hükümlerle Yüksek 
Heyetinize sevkedilecek yeni kanuna da bir çığır 
açmaya vesile olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hikmet Fırat, buyurun. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 

bütün insani hislerde hatip arkadaşlarımla müş
tereken ve hiç geri kalmamak şartiyle kendile-
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riyle beraberim. Ama ne yapalım ki, bütün söy
lenen sözler beni tatmin etmiyor, sizlere belediye
de emeği geçmiş bir arkadaşınız sıfatiyle bun
ları teşrih etmek zorunda kalıyorum. 

Bir defa sözcü arkadaş, bu kanun umumi 
olarak bütün vatandaşlara aittir, buyurdular. 
Kica ederim, elinizdeki tasarıya bakınız, tasarı 
sadece Demirci kasabasında felâkete uğramış bir 
kısım vatandaşların kısmi ihtiyaçlarına has bir 
tasarıdır. (Sözcü konuşmadı sesleri) 

BAŞKAN — Sözcü konuşmadı efendim, sizin 
gibi milletvekili arkadaşlar konuştular. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Peki, ben
den evvel konuşan arkadaş böyle söylediler. 

Bu tasarıda hususi hükümlerin konması 
elbette ki, pratik bakımdan işi kolaylaştırmak 
için, işi biran evvel intaç edebilmek için bir 
hususiyet arzeder, buna şüphe yok, fakat bir
çok haksızlıklarla beraber bu işi halleder. Be
nim şahsi kanaatim, inandığım bir dâvanın yol
cusu olarak size arzediyorıım ki, belediyelerin 
bu işlerdeki rolüne kolaylıklar göstermez, müş
külât gösterirsek belediyelerin inkişafına mâni 
oluruz. Eldeki mevzuat belediyelerin bu işi yap
ması için kâfidir. Müsaade ederseniz belediye
lerin elindeki bu kanunun salâhiyete ait olan 
kısmını okuyayım, o zaman yanlış söylemediği
mi anlıyabilirsiniz. 

Belediyeler Yapı Yollar Kanununun altıncı 
maddesinin bir fıkrasını okuyorum: «Belediye
lerin müstakbel şehir haritasının tatbiki sıra
sında mevcut arsaları plân icabatına göre tev
hit veya ifraz etmeye ve arsa sahiplerinin istih
kakına göre münferiden veya şayian tevzi et
meye veya arsanın bitişik bulunduğu bina sa
hiplerine kıymeti mukabilinde temlike salâhi-
yettardır.» 

«Bu arsalarda bir yangın olursa veya yıkı
lırsa, bir arızaya uğrarsa... şu hüküm câridir. 
Birçok fıkralar vardır, vaktinizi yememek için 
arzetmiyorum, hulasasını arzediyorum. 

«Yııkardıki fıkralara göre şüyulandırılan 
yerlerin ya aralarında veya mahkemeye müra
caatla üç ay içinde şüyuu izale etmeleri lüzu
mu belediye tarafından hisedarlara tebliğ olu
nur. Hissedarların ikametgâhları malûm değilse 
gazete île ilân olunur. 

Bu müddet içinde alâkalılar aralarında şü
yuu izale etmemişler veya içlerinden biri mah-
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kemeye müracaat eylememişse belediye hisse
dar gibi şüyuun izalesi dâvasını açabilir» 

O halde belediye üçüncü bir şahıs olarak bu 
dâvayı halleder. Ama uzun sürer diye yangın 
yerindeki vatandaşların hakları mükellefiyete 
giremez, ve yangına uğramamış, sağlam mülki
yet sahiplerini bu mükellefiyete iştirak ettirip 
mecburi istimlâke sokmak doğru değildir. 

37.10 sayılı Bejediye İstimlâk Kanunu zorla 
vatandaşın malını elinden almaz. Yangından 
masun kalmış bir vatandaşın mülkünü ve hak
kını biı kanun hükmüne sokmaya hakkımız 
yoktur. Belde sâkinlerinin müşterek haklarını 
kullanmak üzere, bediî, medeni ve sıhhi ihti
yaçları için istimlâk yapılır ve menafii umumi
ye kararı almak mecburidir. îşte bu şerait al
tındadır ki vatandaşın malı âmmeye hizmet için 
elinden alınır. Mahdut bir zümrenin menfaati 
için vatandaşın malı istimlâk edilmez. Bu, ka
nuna ve hukuka aykırıdır. Hukukçu arkadaşla
rın vicdanlarına dehalet ederim. 

Esasen gerekçe de bu işi halletmiştir. Ben 
gerekçenin vadine inanıyorum, yalnız metinde 
değişmiştir. 

Bakanız gerekçede ne diyor arkadaşlar: 
Teklif sahibi Manisa Milletvekili arkadaşları
mız gayet tabiîdir ki, kendi iç . duygularına 
uyarak ^diyorlar ki; İm yangın sahalarında bu
lunan arsaları belediyeler satmalmak suretiy
le parsele etsin. Buna bir diyeceğim yok, vatan
daşı ikna etsin, malının değer bedelini versin 
alsın. Fakat metinde 3710 sayılı Kanun hüküm
lerine göre, halletsin diyor ki, bu doğru olmaz. 
Bu zorlama yoludur arkadaşlar, istimlâk Ka
nunu rızasız mal almak demektir, tstimlâk Ka
nununun icabı yerine getirilmedikçe bu yola sü
lük etm^k doğru değildir. 

NAFİÎZ KÖREZ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlarımı; huzurunuza getirmiş bulunduğu
muz, kıanun teklifi üzerinde birçok arkadaşlar 
konuştular. Bilhassa Hikmet Fırat arkadaşımız 
bâzı nokjtalarda itirazlarda bulundular. Bunun 
bâzı vatjandaşlarm mülkiyet haklarına tecavüz 
mahiyetijnde olduğunu tebarüz ettirmek istedi
ler. 

Bendeniz, hâdiseyi, sabrınızı suiistimal et
memek şartiyle biraz teferruatiyle anlatırsam, 
kanun teklifimizin ne kadar yerinde olduğunu, 
hiçbir zaman vatandaş mülkiyet haklarına asla 
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tecavüz bahis mevzuu olmadığını öğrenmiş bulu- I 
nacaksınız. 

Demirci'de bir sene evvel vukubulan yangın
da 420 ev, 96 dükkân yanmıştır ve bu şekilde 
390 hane açıkta kalmış oldu. Demirci'de, imar 
plânı gereğince yanan arsalara artık bundan 
sonra yolların genişlemesi, bâzı medeni şartla
rın getirilmesi dolayısıyle aynı miktarda evi sığ
dırmaya imkân ve ihtimal yoktur. Gerekçemiz- I 
de de tebarüz ettirdiğimize göre bu yangın saha
sına ancak 220 ev sığdımlalbilmekte ve 200 ev I 
hariçte kalmaktadır. Eğer belediye hiçbir yer
den istimlâk yapamıyacaksa, hiçbir yere el ata- I 
mıyacaksa bu 220 haneyi nereye yerleştirmek 
gereklidir? Onun için şehirde bir intişar saha
sı ayrılmıştır. Bu, şehrin bitişiğinde tarlalar
dan ibarettir. Bu intişar sahasının imar plânı I 
da yine Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıl- I 
mış ve tasdik edilmiştir. Binaenaleyh bütün I 
dâva şu noktada toplanıyor: Biz getirdiğimiz I 
bu teklifle hiçbir zaman yangın sahasında bulu- I 
nan arsaların sahibi bulunan vatandaşların mül- I 
kiyet hakkına el uzatmış olmıyoruz, öbür ta- I 
raftan bir istimlâk yapmak suretiyle ve bu yet- I 
kiyi de mer'i olan istimlâk kanunları çerçevesi 
içerisinde belediyeye vermek suretiyle geri ka- I 
lan 200 ev için şehrin bitişiğinde bulunan tar- I 
lalara yaptırmak imkânlarını aramaktayız. Hik- I 
•met Fırai arkadaşımız dedi ki; bu iş talihe terk- I 
edilmez. Kur'a usulüyle böyle bir arsa tevzii I 
asla doğru değildir. Fakat bunun da başka ça- I 
resini mümkün bulamıyoruz. Yanan arsalarda, I 
bir de inkişaf sahasında bulunan arsalarda ev I 
yaptıracaklara ayrı ayrı kur 'a çektirilecektir. Şa- I 
yet yangın yerinde ov yaptırmak için kur'a çe- I 
keceklere dahi şereflerimle mütenasip olan arsa- I 
lar tevzi edilecektir. Keza eski yangın yerinde I 
evinin şerefiyle mütenasip bir arsa tevzi edece- I 
ğiz. Biz hakikaten vatandaşların hiçbir şekilde I 
zarar görmemesi için bu derecelere kadar düşün- I 
müş bulunuyoruz. I 

Yapı Yollar kanundaki hükümler tama- I 
men bu gibi hâdise ve meseleleri halletmeye I 
kâfidir, buyurdular. Ben bu teklife imza ko- I 
yan bir arkadaşınız sıfatiyle şöyle düşündüm: I 
Hakikaten kanını bu kadar vazıh ve maşlaha- I 
tın halli için kâfidir de biz şu veya bu vatan- I 
daşın mülkiyet hakkına el uzatmak için mi bu I 
teklifi getirdik. Hayır arkadaşlar. Bu işin halli I 
yolunda ilk müracaat, ettiğimiz şey bugün [ 
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mer'i bulunan kanunlar oldu. Baktık, her ta
rafı araştırdık; asla bizim yapmak istediğimiz 
ve bu vatandaşları bir an evvel evlerine kavuş
turma bakımından icabeden tedbirleri alma 
noktasından kâfi bulmadık. Ondan sonradır ki 
bu teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

Sıtkı Yrealı arkadaşımız da gayet ehemmi
yetli bir noktaya temas ettiler : Biz bilhassa 
bu kanunla işi biraz daha süratlendirmeyi 
düşündük ve bunu zaruri gördük. Ben Demir
ci'nin vaziyetini izah edersem takdir buyura
caksınız, Demirci'nin halkı geçen kışı, bilhassa 
evleri yananlar camide ve çadırlarda ve bağ 
kulelerinde geçirdi. Şimdi mevsim gelip geç
mek üzeredir. Biliyorsunuz ki Demirci çok fa
kir bir memlekettir. Kısmen meyvacılıkla ge
çinir. Arpa, buğday ve buna benzer ziraat iş
leri pek mahduttur. Bununla meşgul olmaz, 
daha çok geçim şartları halıcılıktır. Halı tez
gâhlarını kurabilmek için mutlaka >eve ihti
yaçları vardır. Tezgâhları temin edilmiştir. 
Yalnız bu tezgâhları kurup müstahsil hale ge
çebilmek için evlerini beklemektedirler. Ben 
Demircili vatandaşlarımızın lisanı ile size bu 
işi aksettireyim 

«Bu kanun çıktığı gün kerestemiz, taşımız, 
toprağımız, herşeyinıiz hazırdır. Demirci'de 
yerden ot biter gibi ev çıkacaktır» demekte
dirler. Halen meriyette bulunan Yapı ve Yol
lar Kanunu hakikaten bu ihtiyaca kâfi gelme
mektedir. Biz arzu ederdik ki, daha umumi 
bir şekilde huzurunuza gelelim. Fakat şu nok
taya kaniiz ki, Anadolu şehirlerinde bilhassa 
tapu ihtilâfları mmtaka mıntaka birbirine 
benzemekle beraber gene bu mıntaka haricinde 
başka bir mıntakada tapu ihtilâfı birbirine 
benzememektedir. O kadar nev'i şahsına mün
hasır bir hal vardır. Binaenaleyh umumiyete 
.şâmil ve hakikatan maslahata uygun bir ka
nun getirebilmek kısa zamanların işi olmıya-
caktır. Üzerinde uzun müddet çalışmalı, tapu 
ihtilâflarının müşterek noktalarını bulup mey
dana çıkardıktan sonradır ki ancak bu şekilde 
huzurunuza gelinmelidir. 

Bizim bilhassa arzetmek istediğimiz nokta 
şudur ki; bu şekildeki bir teklif veya tasarının 
gelişi veyahut elimizdeki kanunlarla halledile-
meyişi bu vatandaşlarımızın bir seneden beri 
çekmekte oldukları ıstırabı bir müddet daha 
temdit etmemek onları daha muztarip hale düş-
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inekten kurtarmak ve bir an evvel müstahsil 
hale getirmek endişesinden doğmaktadır. Tek
lifimizin kabulünü bilhassa bendeniz de rica 
ediyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bir sual so
racağım. (Soramazsın sesleri). 

BAŞKAN — Milletvekilidir, Bakan değildir 
ki sual «orasınız. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Teklif sahi
bidir efendim. 

BAŞKAN — Teklif sahibi de olsa milletve
kilidir, ancak bakandan sorabilirsiniz. 

Söz Sıtkı Yırcalı 'nmdır. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, 

fazla işgal etmiyeceğim, yalnız bir noktayı ay
dınlatmak istiyorum. 

Arkadaşım Hikmet Fırat burada bir nokta
ya dokundular, dediler ki, kur 'a ile dağıtmak 
doğrum değildir ve nihayet hakikaten gayri
menkulu istimlâk edilen vatandaşlar bundan 
zarar görebilir. 

Arkadaşlar, bu kanunu getirmenin belki de 
belli başlı gayelerinden birisi bu istimlâk mua
melesi yapıldıktan yani arsalar belediyenin eli
ne geçtikten sonra hukukan belediyeyi takyit 
eden kayıtların ^maatteessüf yangından asıl za
rar görenleri bina sahibi etmeye mâni olması
dır. Bir defa mevcut mevzuat bu şekilde beledi
ye tarafından vaziyed edilmiş, şüyulandırılma-
ya hak veren hususla bu kanunun alâkası yok. 
Çünkü bir yol açtıktan sonra, yirmi metrelik 
bir yolun iki tarafına şâmildir. Bu da tatbik 
edilemez. Fakat belediye böyle bir şeye vaziyed 
ederse istimlâk ederse bilâhara bunları 2490 
sayılı Kanunun hükümlerine göre artırma, ek
siltme ile satmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Halbuki bizim maksadımız burada yangın 
yerinde zarar görmüş vatandaşları mal sahibi 
etmektir. 2490 sayılı Kanuna göre imar edece
ğimiz yerlerin satılmasına doğru gidersek o za
man arkadaşlarım o şartlar dahilinde, para ve
ren düdüğü çalar, hesabiyle arsaya sahip oluna
bilecektir. Bu gibi istimlâk veya yangın yerin
de bulunan yeni imar plânına ithal edilmiş ar
saları birer bono vermek suretiyle asıl arsa sa
hiplerine bu kanun temin edebiliyor. Bu nok
tayı izahı bilhassa oradaki vatandaşların huku
kunun, gerekse istimlâk edilmiş yerlerdeki va
tandaşların hukukunun zıyaa uğramadığını 
göstermek bakımından lüzumlu gördüm. 

1̂ 51 0 : 2 
: BAŞKAN — Celâl Yardımcı, buyurun. 
\ CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 

bjendeniz sorudan ziyade bir mesele üzerinde te-
njevvür etmek istiyorum, kısa keseyim de bura-
yja gelmeden yerimden söyliyeyim demiştim. 

| Efendim, arkadaşımızın beyanatı sırasında; 
i§jte bu kanun çıkarsa çakılımız, kiremidimiz 
h^r şeyimiz hazırdır, hemen inşaata geçeceğiz, 
djediklerini söylediler. O halde bu evleri yanan 
vatandaşlarla temas edilmiştir. Böyle bir temas 
vİtkı oldu mu? Onlar bu şekildeki bir kanunu 
ııjısıl karşılıyorlar, onlar da arzu ediyorlar mı? 
(Raporda var sesleri) 

j Bu hususta komisyon sözcüsünden tenevvür 
etjmek istiyorum. 

: BAŞKAN — Başka söz alan arkadaş yok
tur. 

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Komis
yon sözcüsü sıfatiyle söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
| MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; Demirci yangını dolayısiy-
le j beş arkadaşımızın teklifini, gerek teklif sa
hibi arkadaş, gerek diğer arkadaşlar esbabı 
m^ıcibeli bir şekilde izah ettiler. Müsaade eder
seniz ben de vaziyeti kısaca açıklıyayım: 

; Bir sene evvel Demirci'de vukua gelen yan
gımda sokakların dar ve çoğunun çıkmaz, sokak 
ol^ıası dolayısiyle yangın bastırılamamış, sa
hafı genişlemiş ve maalesef 420 ev, 96 dükkân 
yaiımıştır. Yangını mütaakıp Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılan parselasyon plânında yeni 
ihtiyaçlar göz önüne alınmış, medeni ihtiyaç
lar) ve şehircilik kaidelerine uymak suretiyle 
caddeler açılmış ve mevcut caddeler uzatılmış
tır j Yeni parselasyonda 420 arsa yerine ancak 
200 arsa sığdırılabilmiştir. Fakat geride kalan 
220 vatandaşa da mesken temin etmek için bir 
inkişaf sahası ihdas edilmiştir. Binaenaleyh bu
raca karşımıza iki saha çıkıyor: 

|1. Eski yangın sahası, 
j2. İnkişaf sahası. 
jFakat bu sahalarda ifraz suretiyle teşkil edi

len) arsaların vatandaşlar arasında taksiminde 
haksızlık yapılmaması için Komisyonda âzami 
gadret gösterilmiş ve en ince teferruatına va
rıncaya kadar her ihtimal düşünülerek madde-
ler^ ithal edilmiştir. Şöyle k i : Yangın sahasın
da Şerefli arsa sahiplerine istedikleri yerde ken-
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di arsalarının şerefi ile mütenasip sahadaki ku-
r'aya iştirak hakkı temin edilmiştir. Arsasının 
genişliği 400 metreden fazla olan vatandaşlara, 
her iki sahada da kur'aya iştirak etmek ve her 
sahada yani iki arsa almak imkânı sağlanmış
tır. 

Diğer taraftan dükkân sahiplerine, eski ar
saların sahalarının % 75 iriden küçük olmamak 
şartiyle, yeniden yapılan parselasyona göre ya
pılan dükkân sahasında dükkânlar tahsis edil
miştir. 

Binaenaleyh ariz ve amik görüşülen bu 
mevzuda Komisyonumuzca verilen kararı, Büt
çe Encümeni de aynı mülâhazalarla tasvip et
miş ve eski kanunlarımızdaki, yani halen mev
cut olan kanunlarımızdaki merasimin bu işi ge
ciktirmesi bakımından kifayetsizliği yüzünden 
inşaat mevsiminin geciktirilmemesi ve çok müş
kül durumda bulunan harikzedelerin bir an 
evvel meskene kavuşabilmeleri için bu kanun 
teklifinin getirilmesine lüzum olduğu kanaatine 
varılmıştır. Bu muhik teklifim yüksek heyetiniz 
tarafından kabul edilmesini komisyon namına 
rica ediyorum.'(Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü hak
kında başka söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et-
miyeniei'.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle mü
zakeresi teklif edilmektedir. Bu teklifi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tasarının ivedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz 
ve tevzii hakkında kanun 

MADDE 1. — 1950 yılının Ağustos ayında 
Demirci kasabasında vukuagelen yangında ya
nan dükkân ve evlere ait arsalar ile yangın sa
hası içinde ve bitişiğindeki arsaların kıymetleri, 
belediye komisyonu tarafından takdir edilir. 
Mezkûr arsaların haritaları ile yüz ölçülerini, 
beher metre karesine takdir edilen fiyatı ve be
deli ihtiva eden cetveller on gün müddetle ilân 
olunur. 

Belediye komisyonunca takdir edilen kıy
metlere ilân müddetinin hitamından itibaren 
yedi gün zarfında belediye meclisine itiraz olu
nabilir. Belediye meclisi bunu bir hafta zarfın
da karara bağlar. Bu karar katidir. 

1951 O : 2 
Danıştaya umumi hükümler gereğince vâki 

olacak müracaatler bu kanuna göre belediyece 
yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç 
bir suretle durdurmaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar; bu kanun, Demirci yangını hak
kındaki kanun orijinal bir kanundur. Kanunun 
bir kısmı istimlâke, diğer kısmı tevhit, ifraz ve 
tevzio taallûk etmektedir. İstimlâk işi dördün
cü maddeye aittir ki, bu husus Belediye İstim
lâk Kanununa tâbidir. Ben ikinci kısım yani bi
rinci madde hakkında konuşmak istiyorum: 

Kanuna itiraz eden Hikmet Fırat arkadaşı
mı da belki tatmin etmiş olacağım. 

Birinci madde bedele, kıymete taallûk eden 
dâvaların Danıştayda açılacağını bildirmektedir. 
Bu dâvalar tamamen adlî mahkemelerin salâhi
yeti dâhiline giren işlerdir. 

Bütün istimlâk kanunlarımızda, hattâ millî 
savunmaya taallûk eden istimlâk işlerinde dahi 
menafii umumiye kararı ve istimlâk kararı aley
hine Danıştaya dâva. açılır. Çünkü bunlar idari 
dâvalardır. Fakat bedele, istimlâk edilen yerin 
kıymetine taallûk eden kararlar aleyhine adliye 
mahkemesine dâva açılır. Binaenaleyh bu kanun
da da umumi hukuk sistemini değiştirmye hiçbir 
sebep yoktur. Bu itibarla birinci maddenin son 
fıkrasının kanundan çıkarılmasını teklif edece
ğim. Ancak, bu kanunun ehemmiyeti dolayı-
siyle yangın âfetine uğramış Demircili vatan
daşlarımızın ıstıraplarına biran evvel nihayet 
vermek için Belediye istimlâk Kanunundaki hü
kümlerin bir fıkra hailinde buraya alınmasını 
teklif ediyorum, ki, bu suretle müracaat müddet
leri kısaltılmış ve muhakeme de basit usuilü muha
keme kabul edilmiş olacaktır. Yani taraflar gel
sin gelmesin mahkeme dâvaya bakar. Bu tekli
fim, bir defa umumi hukuk sistemimizi koru-
yacaktir. 

İkinci bir faydası daha vardır ki, bundan De
mircili vatandaşlar istifade edeceklerdir. Eğer 
hüküm aynen kalırsa Danıştayda dâva açılması 
icabedecek ve dâvanın da Ankara'da görülmesi 
lâzımgelecektir. Binaenaleyh bu dâva dolayısiyle 
Demirci'li vatandaşların Ankara'ya gelmeleri 
veyahut avukat tutmaları icabedecektir. Halbu
ki bu masraflı olacaktır. Hukuk sistemine uydu
ğumuz takdirde dâva mahallî asliye mahkemele-
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rine açılacak olursa iş kısa bir zamanda hallodı1-
miş olacaktır. Bu itibarla tadil teklifimin kabu
lünü rica ederim. (Tadil teklifini oku sesleri.) 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Demirci Ka
sabasında husule gelen yangından dolayı huzuru
nuza takdim edilmiş olan tasarının kabulü su
retiyle maddelere geçilmesine esasen muhaliftim. 
Fakat heyeti edilenin kabulünü hürmetle karşı
lanın. 

Maddelere geçilmesi dolayısiyle birinci madde 
üzerinde elbette ki, söyliyeceğim nokta yine ken
di fikrime, kendi tezime göre olacaktır. O da 
benden evvelki hukukçu arkadaşımın güzelce be
yan ettiği gibi ana hatlardan uzaklaşmamızdır. 
Böyle aykırı kanunlar ilerde bizi çok müşkül du
ruma sokar. Bugünkü mevzuat bunun yolunu da 
çizmiştir. Vatandaşın kendi ayağında bulunan bir 
adalet kapısı dururken onu yedi vilâyet ötedeki 
bir kazai mercie yollamak da açık bir haksızlık 
olur. Onun için ben de rica ediyorum; vatandaş
ların haklarını arıyabilmeleri için mahallî adliye
ye gitsinler, çizilen yoldan lüzumsuz yere ayrıl
ma cihetine gitmiyelim. Çizilmiş yol, vatandaşın 
şimdi alışmış bulunduğu yoldur. Zorlama yoluna 
gitmiyelim, vatandaşı güç duruma sokmıyalım. 
Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Yalnız bir arkadaşımı
zın bir değiştirgesi vardır. Müsaade ederseniz 
okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı görü

şülmekte olan kanun teklifinin 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrası sonundaki (Bu karar katidir) hük
mü ile 3 ncü fıkrasının metninden çıkarılmasını 
ve aşağidaki hükmün son fıkra olarak aynı mad
deye eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Kemal Türkoğlu 

Eklenecek Fıkra : 
Belediye meclisinin nihâi olarak tâyin edece

ği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tarihinden iti
baren beş gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesine 
dâva açabilirler. Dâva dilekçesinin mahkemeye 
kaydedildiği günden itibaren 8 gün zarfında 
taraflar diğer dâvalara tercihan mahkemeye çağı
rılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne tâ
bidir. Kıymete ait dâvanın açılması ve temyiz ta-
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I lebi bu kanuna göre belediyelerce yapılacak mu

amelelerin ve inşaat ameliyesini hiçbir suretle 
durdurmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. Önerge 

I dikkate alınmış ve komisyona verilmiştir. 
CELÂL TÜRKGELDİ (istanbul) — Bütçe 

Komisyonu buna muarız değildir. Bütçe Komu;-
' yonu namına kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan değiştirge şek
linde reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Et-

j miyenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı itiraz 
müddetinin hitamında itiraz edilmiyen arsalar 
ile itiraz vukuunda belediye meclisince verilen 
nihai kararı mütaakıp itirazlı arsaların sahip
leri adına, mezkûr arsaların miktar ve bedelini 
müş'ir bonoları tanzim edilerek müracaatların
da kendilerine verilir. Hisseli veya intikali ya-

I p il mam iş arsaların bonoları hissedarları veya vâ
risleri namına tanzim olunur. 

Tapu kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihti
laflı olan arsalara ait bonolara, mülk sahibinin 
adı yazılmayarak yalnız arsanın ada ve parsel nu
marası, yüz ölçüsü ve takdir edilen bedeli kayde
dilir ve bu bonolar belediye kasasında muhafaza 
edilerek sahipleri tesbit edildikçe kendilerine ve
rilir. 

j İlân tarihinden itibaren 10 yıl içinde sahibi 
| zuhur etmiyen bonolar başkaca bir muameleye 
j lüzum kalmaksızın belediyeye intikal eder. 
! BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok-
ı tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesi 
gereğince bonoları tanzim edilen bütün arsalar 
belediye malı olur. Belediye tarafından mezkûr 
bonoların tasdikli birer örneği tapu idaresine 
gönderilir ve tapu idaresince re'sen mezkûr ar
salar belediye adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yangın sahası dışında kalan, 
ve Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilen inki
şaf sahasında yeni bir mahalle teşkiline lüzum-
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ı lu^az i j ; belediye ı.tarafından 3710 sayılı Kanun 
hükym-leri dairesinde kamulaştırılır ve tasdikli 
imar.plânına göre parsellere ayrılır. 

.'••'.:. BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok-
:t«r. Maddeyi aynen reyi âlinize . arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

" " MADDE 5. — a) Yangın yerinde bu kanu
nun 3 ricü maddesine göre belediyeye intikal 
ederi arsalar, tevhit edilerek Bayındırlık Bakan
lığınca tasdikli imar plânına göre dükkân 
ve'ev'parsellerine ayrılır. 

b) Yangında dükkânı yanmış ve yıkılmış 
olanlara belediyece, evvelki mevki ve şerefi ile 
mütenasip yeni dükkân arsaları tahsis olunur. 
Yeni dükkân arsalarının yüz ölçüleri eski dük-

"kân arsasının yüz Ölçüsünün yüzde yetmiş be
şinden az olamaz. 

c) Yangın yerinde ev ve dükkân arsası ola
rak teşkil olunan parseller, belediyece noter 
huzurunda çekilmiş oan kur 'a ile ve eski arsa
sına yakınlık esasına göre yangın yerindeki ar
sa sahiplerine tahsis olunur. 
. Kur 'ada eski yangın yerinde kendisine par
sel- isabet etmiyen kimselere belediyece eski ar
sanın mevki ve şerefi göz. önünde bulundurul-

. mak suretiyle mı kanunun 4 ncü maddesine gö-

. re inkişaf sahasında teşkil olunan parsellerden 
biri tahsis olunur. 

d) • Yangın yerindeki arsası 400 metre kare
den fazla olanlara istekleri halinde biri eski ar
sası civarında, diğeri inkişaf sahasında olmak 
üzere: iki arsa tahsis olunur. 

e) Yangın yerindeki yeni parsellerin kıy
metleri, ait olduğu şahsın eski arsasının beher 
metre karesine takdir edilmiş olan fiyat üzerin
den ve inkişaf sahasındaki parsellerin kıymet
leri inkişaf- sahasının kamulaştırılmasına harca-
,nAri paraya göre hesaplanacak ortalama metre 
kare fiyatı üzerinden tesbit olunur. 

f) Yukarıki b,.c, d fıkraları gereğince eski 
mülk sahiplerine tahsis olunan parseller beledi
ye1 tarafından (e) fıkrasında yazılı bedeller mu
kabilinde mezkûr şahıslara, hissedarlara veya 
vârislere satılır ve bu kanunun 2 nci maddesi 
mncibinee mezkûr şahıslara, hissedarlara veya 
vârislere verilmiş olan bonoların bedeli yeni par-
selerin satış bedeine mahsup edilir. 

g) Bedeli tediye edilen parsller belediye-
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nin tapu idaresine işarı üzerine tapu idaresi 
tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedar
lar veya vârisler adına tescil olunur. 

h) Bu kanuna göre muayyen şahıslar, his
sedarlar veya vârislere verilen bono bedelinin 
kendilerine tahsis olunan yeni parsel bedelinden 
fazlası belediye tarafından sahiplerine nakden 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

İBRAHİM KİRAZOttLU (Kayseri) — Efen
dim, maddede çekilmiş olan kur 'adan bahsedili
yor; Kur'a hakikaten çekilmiş ise bir ihtilâf 
var mıdır bilmem? 

SITKI YIRCALT (Balıkesir) — Çekildi, çe
kildi, ihtilâf yok. 

İBRAHİM KİRAZOÖLU (Devamla) — O 
halde hem kur 'a hem de kurbiyet esası kabul 
edilmiştir. Bu ikisi bir arada temin edilemezse, 
eski dükkânı yanmda çıkmadığından dolayı ye
ni bir ihtilâf zuhur edebilir. Böyle bir tezada 
ve ileride her hangi bir ihtilâfa düşmemek için 
tavzih edilmesini rica edecektim. Kur'a çekilmiş 
ve ihtilâf yoksa mesele yok demektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi aynen reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler.... Etmiy eril er... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Bu kanun geerğince yapılan 
bilûmum alım, satım ve tapu muameleleri her 
türlü harç ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun konusuna giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Bu kanunun Adalet, İçişleri, 

Maliye ve Bayındırdık Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

2. — Sivas Milletvekili tlhan Dizdar'm, Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonları raporları (2/117) 

BAŞKAN — Efendim bunun görüşülmesine 
geçen birleşimde başlanmış fakat bitirilememiş
tir. Tümü üzerinde söz istiyenler lütfen isimle
rini söylesinler. 

Efendim söz alan arkadaşların isimlerini oku
yacağım. Bir zühule meydan vermiyelim. 

Fikret Başaran, Rifat Sivişoğlu, Mahmut 
G-oloğlu, Süreyya Endik, Mahmut G-üçbilmez, 
Fehmi Açıksöz. 
Bunların haricinde söz istiyen arkadaşlar lütfen 
isimlerini yazdırsınlar. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Evvelce 
kifayeti müzakere önergesi verilmişti, oya ko
nulması 'lâzım değil mi! 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Mükerrem 
Sarol. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ MÜKERREM SAROL (İs
tanbul) — Muhterem arkaadşlar, İlhan Dizdar 
arkadaşımızın pratisiyen dişçi kalfaları hakkın
da, memleketin ağız sağlığı ve diş sağlığı bakı
mından arzetmekte olduğu boşluğu bertaraf et
mek üzere teklif ettiği tasarı komisyonda uzun 
uzun görüşüldü ve incelendi. Korktuğumuza 
uğradık, elemle itiraf edeyim ki, bu teklif, Sağ
lık Bakanlığının Radyoskopi ve Röntgen Kanu
nu ile memlekette mevcut radyo lâboratuvarla-
rınm işletilememesi yüzünden duyulan ıstırabı 
bertaraf etmek için, sağlık memurlarını, hasta
bakıcıları ve askerî sağlık onbaşı ve çavuşla
rını muayyen bir kursa tâbi tuttuktan sonra 
hastanelerde röntgen 'lâboratuvarlan işletebil-
meleri i'jin teklif ettiği tasarının maksat ve ga
yesini taşımaktadır. 

Ancak arkadaşlar; o zaman da huzurunuz
da, lise gibi, yüksek tahsil gibi uzun tahsil kül-
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I fetine müstenit olarak ve geniş ölçüde maddi 

ve mânevi fedakârlıklara katlanarak, tamamen 
ilmî mahiyette yetişen bu gibi ihtisas adamla
rının başarabileceği işleri, sağlık memurları
na, hastabakıcılara, muayyen bir kurstan son
ra, devir etmelerinin zararlarını arzetmigtim. 
Heyetiniz de o beyanatımın yerinde olduğunu 
takdir etti ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı 
mezkûr tasarıyı geriye aldı vıe ben o zaman mâ
ruzâtımda demiştim ki: Yakında eczacı kalfala
rı, dişçilerin yanında çalışmış olan kalfalar ve 
çıraklar bundan cesaret almak suretiyle birta
kım haklar iddiasına kalkacaklardır. Esasta 
İlhan Dizdar arkadaşımla beraberim, Anadolu'
nun değil yalnız köylerinde; bucaklarında, il
çelerinde (Hattâ vilâyetlerinde sesleri) diş he
kimleri bulunmaması hasebiyle, dişinden muz-
tarip olan vatandaşların mahallin berberleriyle 
bu ıstıraplarını bertaraf ettikleri bir vakıadır. 
Ama teklif ettikleri tasarı bu maksat ve gaye
yi temin etmekten uzaktır. Müsaade ederseniz 

I arzedeyim. 
Yaptığımız incelemeye göre, bu tasarı mer'-

iyete girdikten sonra istifade edecek olanlar, 
yani dişçi okulunda, dişçi fakültesinde imtiha
na tâbi olmak hakkını haiz olacak dişçi kalfala
rı veya teknisyenlerinin mecmuu 200 kadardır. 
Bunları bir an için imtihana tâbi tuttuğumuz 
takdirde, kırkının veya ellisinin en optimist bir 
tahmin ile 75 inin muvaffakiyetini kabul eder
sek, 40 bin köy, hattâ bucakların istifade ve 
sağlığını temin etmekten fazla ilme, tecrübeye 
veda etmek gibi çok acı ve geriye doğru tem
dit edilen bir köprüden Büyük Meclisi geçirmek 
gibi hatalı bir yola sapmış oluruz. 

Diyorlar ki; bunlar, bucaklarda veya köy
lerde, pratik olarak, gelişigüzel, gavrisıhhi 
kerpetenle vatandaşın dişini çekenlere nazaran 
daha modern, daha ilmî bir şekilde diş çeker
ler. Bu, tamamen yanlıştır. Çünkü imtihana 
tâbi olan bu zevatın, 1219 numaralı Kanun 
meriyete girdikten sonra ağız cerrahisi, ağız 
tedavisi gibi tamamen manipülâsyona tâbi bir 
haraketi yapmamaları iktiza ederdi. Çünkü 
ağızda çalışmayı mezkûr kanun bu gibilerine 
menetmiştir. Şu halde kabul etmek lâzımdır ki, 
ya Sağlık Bakanlığının murakabe uzuvları bun-

ı lan murakabe etmek suretiyle kanunun hakkı
nı temin etmemiştir, yahut da bu arkadaşlar diş 

I hekimlerinin zarflarından ve himayelerinden is-
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tifade etmek suretiyle hünerler elde etmişler- I 
dir. Aynı zamanda bunlara dolgu da yapacak
lardır. Takdir edersiniz ki ağız cerrahisi, ağız 
teşrihi yapabilmek için muayyen birtakım bil- I 
gilere sahip olmak lâzımdır. Bunlar Tıp Fakül
tesinde emek vermek suretiyle elde edilecek 
malûmat ile mümkün olabilir. Bir diş hekiminin 
yanında bu mesele üzerinde tecrübe yapmak, I 
diş hekiminin yanında yardımcı olarak çalış- I 
mak, müstakillen bir vatandaşın ağzında muh
taç olduğu tedaviyi temine kâfi gelmez. I 

Nerede kaldı ki asteomyelit, Osteoflegmon 
ve septisemi gibi enfesiyonların tedavilerini bu I 
gibi kalfalara bırakmanın ne derece tehlikeli I 
olacağını yüksek takdirinize arzederim. I 

Bendeniz bu cihetten Sağlık Komisyonunda I 
İlhan Dizdar arkadaşıma müracaat ederek; 
köylü vatandaşların ağız sağlığı işini, Sağlık 
Bakanlığına bırakalım, Bakanlık sağlık memur
larına, yalnız ağız sağlığı işini, pratik olarak 
öğretsin ve yetiştirsin ve bunları Hükümet ta
biplerinin emrine versin. Bu memurlar Hükü
met tabiplerinin emrinde köylü vatandaşların I 
ağrıyan dişlerini çeksinler ve onların muhtaç 
oldukları muayyen, basit tedavilerle ıstırapla
rını bertaraf etsinler, tensip ederseniz bu ka- I 
nun teklifini bir müddet tehir edelim, bu isti
kamette bir çare arıyalım dedim. Hayır, benim 
teklifim hakkında komisyon müspet veya men
fi bir karar versin, ben teklifimi Yüksek Mec- I 
liste müdafaa ederim, dediler. 

1928 senesinde keşmekeş bir manzara arzeden 
ehliyetli veya ehliyetsiz diş tababeti hazin bir 
hale düşmüşken, Sağlık Bakanlığı buna bir çare I 
olmak üzere elde bulunan kanunu çıkardı. O I 
tarihten itibaren diplomasız dişçilerin re'sen te
davi etmek, re'sen diş çekmek hakkı ref edildi. 
O tarihte dişçilerin mevcudu 300 idi bugün 1400 
e yaklaşmaktadır. Bütçe müzakeresini takip eden 
arkadaşlarımız bilirler, Diş Fakültesi binasının 
bu, salaş hali karşısında Yüksek Meclisinizin Ec
zacı Mektebini yeni binaya kaldırmış ve Diş 
Fakültesine daha geniş ölçüde talebe alınmasını 
teinin etmek bakımından 500 bin liralık ödenek 
tahsis ederek daha fazla talebe yetiştirilmesini 
sağlamış bulunuyor. Bugüne kadar Diş Fakülte
sine geniş ölçüde rağbet edilmemiştir. Bunda da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kabahati 
vardır. Benim sıhhi müesseselerde birlikte ça
lıştığım dişçi arkadaşlar maddi bakımdan tatmin | 
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edilmediği gibi hasta bakıcı ve bir sağlık memuru 
durumuna düşmüşlerdir. Kendilerine 100 - 150 
lira gibi bir ücret verilmekte, istikbalini temin 
etmek ve refaha kavuşması için hiçbir şey yapıl
mamaktadır. Bu manzara böyle bir vaziyet ar-
zetmektedir. 

Bugün gerek dişçi arkadaşlarımızın ve gerek 
eczacı arkadaşlarımızın önlerini kapayan çıkmaz 
sokaklar açılmaktadır ve kendilerine lâyık ol
dukları istikbal ve maddi bakımdan refah, as
gari ölçüde de olsa, temin edilme yolundadır. 

Bu itibarla, benim maruzatım; uzun yıllar 
çalışmak suretiyle elde edilen bir mesleki, bir 
dişçi yanında çalışan ve orada yetişen bir pratisi-
yene tevdi etmek, onlara dişçilik hakkını vermek, 
medikal sahada geriye gitmek demektir. Fakat 
ben radyoloji teklifinde büyük hassasiyet gös
teren muhterem heyetin bunda da aynı hassa
siyeti göstereceğine kaani bulunuyorum. 

Arkadaşlar, protez yapmak başka, onu ağıza 
takmak, yerleştirmek yine başkadır. Bir terzi 
çırağı elbiseyi teyeller. Fakat onun provasını 
yapan, vatandaşın sırtına geçiren terzidir. Bir 
kalfanın ağız protezini yapması, bunu ağıza tak
ması demek değildir, proteze ait bir işi yapmak 
hiçbir zaman bu meseleyi halletmeye kâfi bir se
bep değildir. 

Mâruzâtım, 40 - 50 pratisiyenin muvaffakiye
tine binaen, ilmî, fenni hor görmiyelim ve bugün 
Diş fakültesinde tahsil eden insanların ümitle
rini kırmak suretiyle onları hüsrana uğratmı-
yalım. 

Takdir Yüksek Meclisinizindir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanjar, lüt

fen kullansınlar. 
BAŞKAN — Fikret Başaran. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar

kadaşlarım; bundan evvelki birleşimlerde bu 
teklif üzerinde görüşmeler olmuş. Fakat bende
niz kongrelerde bulunduğum için burada hazır 
değildim. 

Arkadaşlarım, hakikaten bu teklifi pratisi-
yen arkadaşlarım ve kendi hesabıma bir bahti
yarlık telâkki ederim. 16 milyon köylü vatanda
şın dişlerini küflü kerpetenden kurtarmak ga
yesiyle böyle bir tasarıyı Yüksek Huzurunuza 
getiren İlhan Dizdar arkadaşıma teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar; belki huzurunuzda diğer ta-
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bip arkadaşların müdafaalarında yaptıkları gibi } 
doktorluğa ve fennî noktalara temas etmiyece-
ğim., Fakat bir maarifçi arkadaşınız sıfatiyle 
binlerce köy gezmiş, yüz binlerce köylü vatan
daşınızın ıstırabını tatmış bir arkadaşınız ola
rak realiteyi gözünüzün önüne dökmeyi bir va
zife telâkki ediyorum arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, 1928 senesinde görülen 
ihtiyaç üzerine pratisiyenleri bir kurstan ge
çirerek imtihan etmek şartiyle muvaffak olan
larına permi vermek zarureti duyulmuştur. O 
zaman imtihandan geçirilen pratisiyenlerden 127 
tanesi imtihanda muvaffak olmuş ve permi al
mıştır. Bu permi alan arkadaşlar 23 seneden 
beri çalışmış ve muvaffak olmuşlardır. Fakat 
zararlı olmamışlardır. Bu tasarının aleyhinde 
konuşan sayın arkadaşlarımızdan ve aleyhte 
karara varan Sağlık Komisyonu arkadaşlarımız
dan şunu sormak isterim: 

Acaba 127 tane permili arkadaş, 28 seneden 
beri zararlı bir tek vaka kaydetmişler midir? 
J[ayır arkadaşlar, kaydetmemişlerdir. Teklifin 
aleyhinde konuşan arkadaşlar, şunu iddia edi
yorlar, diyorlar ki : Biz, fakülteden çıkmamış, 
bir fen adamı sıfatını kazanmamış bir protez-
yene can teslim -edemeyiz. Buna karşı şu cevabı 
vereceğim; Sağlık Bakanlığı altı ay, âzami do
kuz ay ebelere kurs göstermek suretiyle iki cam 
birden teslim ediyorlar. Nasıl oluyor da meleke 
kespetmiş, mümarese kespetmiş olan protezyen-
lere tedavi hakkı, diş çkme hakkı verilmesin? 

Arkadaşlar, bugün İngiltere'de Amerika'da 
Fransa'da .bu şekildeki tedbirlere üç, beş defa 
müracaat edilmiştir ve böyle protezyenlere per
mi vermek hakkı onlara teslim edilmiştir. Af 
buyurun, demin Mükerrem Sarol arkadaşımız 
böyle protezyenlerin sayısını 100 - 200 göster
diler. Hayır arkadaşlar (Elli gösterdi sesleri) 
bendeniz bu miktarı belki beş misline çıkara
cağım. Kasabalarda ve gizli olarak büyük köy
lerde çalışan protezyenler vardır. Fakat maa
lesef arkadaşlar bugün birçok vilâyetlerde bi
le bir tek diş doktoru bulunmamaktadır. İşte 
benim Denizli Vilâyetinde ancak iki doktor ça
lışmaktadır. Senelerden beri oradadırlar. Fa
kat şuna inanınız ki bu doktor arkadaşlar bir 
protezyenin emrindedirler ve maalesef İzmir'de 
öyle diş doktoru arkadaşlar tanıyorum ki, yal
nız unvanını kaydettirmek suretiyle 300 - 500 
lira protezyenden para alıyor, kendi hakkını 
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ona veriyor. Kendisi dişe dahi el sürmüyor. 

Aziz arkadaşlar; bugüne kadar Diş Fakül
tesinin vermiş olduğu mezun sayısı 1254 tür. 
127 de salahiyetliyi, permiliyi buna ilâve ede
cek olursak 16 bin vatandaşa salahiyetli bir diş 
doktoru isabet etmektedir arkadaşlar. 

Bugün fakülte senede 100 talebe yetiştirmi
yor arkadaşlar. 10 seneden beri vasati mezun 
sayısı senede 50 dir; Demek ki 10 seneden beri 
500 mezun vermiştir. Şu durum karşısında, hat
tâ senede 100 mezun vermek şartiyle, bugünkü 
ihtiyaca cevap verebilmek için daha 30 sene 
beklemek lâzımdır. 

Sağlık Komisyonunda bu mevzu görüşülür
ken Diş Fakültesinden celbedilen bir profesör
den şunu dinledim. Kendisine bir sual tevcih 
etmiştik, buna cevap olarak kendisi diyor ki; 
(Ankara'ya mı geldi? sesleri) Evet Ankara'ya 
davet edilmişti. Kendisine dedik ki; protezyen-
leri kabul etmediğinize göre ve bunlara permi 
verilmesine rıza göstermediğinize göre alınacak 
âcil tedbir ne olmalıdır? Şu cevabı verdi: 

jstomotoloji arabası diye arabalar varmış, 
Amerika ve İngiltere gibi memleketlerde birer 
diş doktoru ile bütün diş malzemesi arabanın 
içinde olmak üzere köy köy gezermiş. Bu diş 
arabasının neye malolduğunu sordum: 80 - 100 
bin lira arasında, dedi. (Hangi yolla bu araba 
köylere gidecektir, sesleri) Evet hangi yolla 
bu araba köylere gidecek? 

BAŞKAN — Karşıya cevap vermeyiniz, de
vam ediniz. 

FİKRET BAŞARAN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlar; bugün diş doktorları yanında çalı
şan veyahut bugünkü mevzuat karşısında ka
çak olarak veyahut gizli olarak çalışmak imkâ
nını İmlan protezyenler ıstırap içindedir. Çün
kü 23 seneden beri mümaresesini, melekesini. 
liyakatini artırmış olan bu arkadaşlara hiç ol
mazsa bir defaya mahsus olmak üzere bu hak
kın verilmesi zamanı gelmiştir, hattâ geçmek
tedir arkadaşlar. 

1928 senesinde bu hak verilmiştir. Fakat 23 
sene sonra böyle bir hak verecek olursak, bun
ları kursa davet eder, kurs gösterdikten sonra 
kaâbiliyet gösterenlere, imtihanlarda muvaffak 
olanlara permi vermek suretiyle bunları hiç 
olmazsa diş hekimi olmıyan yerlere, köylere ve 
kasabalara gönderecek olursak muhakkak ki 
çok isabetli bir hareket yapmış oluruz. 
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Takdir yüksek heyetinizindir. (Alkışlar, I 

bravo sesleri) 
BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş

tir. 
RÎFAT SlVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, beni huzurunuza çıkartan ve hu
zurunuzu ihlâl ettiren üç sebep vardır: Birisi; 
doktor oğlumla dün akşam bu mevzu üzerinde 
ihtilâfa düşmemiz. 

Diğeri de bugün bir diş doktorundan ve bir 
dişçi kalfasından aldığım telefon. 

Diş doktoru; bu kanunun aleyhinde idare i I 
kelâm etmemizi ister. Kalfa, lehinde konuşma
mızı arzu eder. Diş doktoru ile aramızdaki mu
havere şöyle bitti: Sizin muayenehanenizde kal
fanız var mıdır?.. Evet vardır. 

Elinde ruhsatnamesi var mıdır?.. Hayır... 
Ne kadar zamandan beri yanınızdadır? 20 -

25 seneden beri. 
Nasıl iştirakiniz, münasebetiniz?.. Ortak çalı

şıyoruz, dedi. 
Ondan biraz sonra kalfa telefinu çalıyor. Siz 

kimsiniz? Sesimden anlamadınız mı? Rifat Bey? 
Ben senin dişlerini söken, yapan ve takan kal
fayım. Hakikaten dişlerimi söken, yapan ve 
takan bu adamdır. (Memnun musun sesleri?) 

Aziz arkadaşlarım, hakikaten böyle bir kanu
nu hazırlamak ve Yüksek Huzurunuza getirmek 
bizim de tasavvurumuzda idi. Muhterem Dizdar 
arkadaşımız, bize takaddüm etti. Kendilerini 
tebrik ve takdir ederim. 

Birçok arkadaşlarımızın bilhassa doktor ar
kadaşlarımızın bâzıları bu tasarının lehinde, 
bâzıları aleyhinde konuştular. Aleyhinde ko
nuşan doktor arkadaşlar; biz yıllarca ve yıl
larca mekteplerde okuduk, dirsek çürüttük, 
ilim elden gidiyor, çünkü daha dün diş doktor
larının muayenehanesinde birkaç sene çalışan 
kalfalar bizim mesleğimizi elimizden alacak, de
diler ve bu endişe ile ilmin elden gittiğini ileri 
sürmek istediler. 

Fakat arkadaşlarım, bunları birbirine ka
rıştırmamak lâzımdır. Bir diş doktoruluğu var
dır, bir de kalfalığı vardır. Biz bu kanunla diş
çi kalfalarına diş hekimi bulunmıyan yerlerde 
icrai sanat etmek imkânını vereceğiz, yoksa diş 
doktoru unvanını yermiyeçeğiz. Cehennem aza
bından hiç de farklı olmıyan diş ağrısını köyler- | 
de, kasabalarda günlerce, haftalarca çeken va- | 
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t andaşlarm ıstırabını dindirmek için oralara diş
çi kalfalarını koşturmak çarelerini sağlıyacağız. 

Dr. ETHEM VAS'SAF AKAN (Kocaeli) — 
Kaç tanesini gönderebileceksiniz? 

RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, acaba bu dişçi kalfaları ha
len icrayı sanat etmiyorlar mı? Kanun yolu ile 
sanatlarını vilâyetlerde dahi yapabiliyorlar. 

Eli titrer gözü görmez bir diş doktorunu vi
lâyet merkezine getiriyor ve onun tabelâsını 
muayenehanesine asıyor. Doktoru 3 - 5 bin li
ra vererek İstanbul'a gönderiyor ve onun ismi 
altında çalışıyor. Binaenaleyh dişçi kalfaları bu 
suretle kanun yolu ile istismar edilmiş oluyor. 

Bıı hakikatlar karşısında efendim dişçi kal
faları doktor mertebesine yükselecek, ilim elden 
gidiyor endişesi muhakkak ki haksızlık olur. 
Vatandaşlar ıstırap içindedir. Doğup büyüdü
ğüm kaza merkezinde bir dişçi kalfası dahi yok
tur. Dişi ağrıyan bir vatandaş insanı yere seren 
acı karşısında, ağrı karşısında 50 lira verir Zon
guldak'a doktorun ayağına gider. Bu suretle 
bir kaza merkezinde, kendiisne salahiyetli bir 
heyet tarafından verilmiş bir ruhsatla dişçiilk 
yapmak, diş çekmek ve takmak hakkı verilmiş 
olsa bu vatandaşların ıstırabı diner, öküzünü, 
ineğini satarak elde ettiği para ile otomobille 
doktorun ayağına gitmek zahmet ve külfetine 
katlanmaz. Binaenaleyh bu kanun, bu insanla
ra imkânlar sağlıyaeak ve muztarip kalblere 
huzu;'. ve sükûn verecektir. Bendeniz bu kanu
nun kabulünü bilhassa rica ve istirham ediyo
rum. (Alkışlar). 

MAHMUT (İOLOĞ-LU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, bu 
mevzuun lehinde ve aleyhinde konuşabilmek sa
lâhiyetine malik olmadığımdan galiba sözlerim, 
biraz üzerinde olacaktır. Bir taraftan realite ve 
halkın ihtiyacı, bir taraftan da fennin imkân 
ve icapları çatışıyorlar. Bendeniz burada söz 
aldığım zaman geçen celsede konuşan arkadaşla
rın adedi bitmişti. Bizim gibi reyini kullanmak 
istiyen arkadaşların leh ve aleyhte konuşacak 
arkadaşların, konuşmalarının ve müzakerelerin 
selâmeti bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının bu hususta esbabı mucibesiyİe bizi 
tenvir etmesini rica edeceğim. Çünkü bizim gi
bi rey vermek durumunda olan arkadaşlar ancak 
tenvir edildikten sonra selâmetle reylerini ver
miş olabilirler. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) — 

Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanının gelmesini 
beMiyelim. jğ 

BAŞKAN — Nafiz Körez (Yok sesleri). 
Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Tekirdağ) — Muh

terem arkadaşlar, huzurunuzda bir doktor arka
daşınız sıfatiyle bu konuya temas etmek suretiy
le konuşurken, meslekî bir taassup zihniyetinden 
havasından, çemberinden kurtularak memleketin 
tabiî ihtiyaçlarına intikal etmeye çalışan bir in
san sıf atiyle konuşmak istiyorum. 

Geçen birleşimde de bu mevzu üzerinde konu
şan bâzı arkadaşlarım, ilmî otorite gidiyor dü
şüncesiyle bu konuya taallûk eden bâzı noktalara 
temas ettiler, komplikasyonlar mevzuu üzerinde 
durarak efendim alaydan yetişmiş insanlara mı 
terkedeceğiz demek ister gibi bir eda ile konuştu
lar ve bu fikirlerinde kuvvet bulmak için de, yi
ne bu ilmî çerçive içinde haklı olarak komplikas-
yonlardan bahsederken kanamalardan, kırıklar
dan, şundan bundan bahsettiler. Ama halkın için
den yetişmiş, hakiki ihtiyaçla karşı karşıya dur
muş bir arkadaşınız sıfatiyle tablonun diğer ta
rafını çevirdiğimiz zaman, dişim ağrıyor, ıstıra
bım var, pis, mendebur, fena âletten feryat eden 
vatandaşların manzarası var. (Bravo sesleri). Bu 
durum karşısnda ne yapacağız. îlmî bir görüş, 
öbür tarafta, memleketin muhtelif köşelerinde bu 
ıstıraptan feryat edenlerin manzarası var. Bu 
manzara karşısında düşünmek mecburiyetinde
yiz. 

Arkadaşlar, kanunun münderecatına göz attı
ğım zaman endişe etmemek yerinde olur kanaati
ni taşımaktayım. Yine arkadaşlarım, kanunun 
münderecatına göz attığımız zaman görürüz ki, 
lâalettâyin, cahil olan insanları bu vazifeye davet 
etmiyoruz. Diş doktorunun yanında çalışmış bir 
arkadaşa, bir vatandaşa böyle sıhhate taallûk 
eden bir konuda vatandaşları teslim edemeyiz 
demek istiyen arkadaşlarıma şunu hatırlatmak is
terim. Efendim, bu şekilde düşündüğümüz tak
dirde imtihan müessesesi denilen şekli inkâr et
mek demektir, ama mademki, bir imtihan mü
essesesiyle karşı karşıya bulunuyoruz ve bu mü
essese üniversite profesörlerinden teşekkül etmek
tedir ve mademki, bu profesörlerin karşısında 
bir de talimatname mevcuttur o halde 500 kişi 

müracaat etmiş olsa dahi, bir süzgeçten geçerken 
iki kişi kalsa ne olacaktır?. 

ikinci bir noktaya cevap vermek isterim : 
Efendjim; bu kadar seneden beri mektepten çıkan 
dokto^ arkadaşlarımızın durumu ne olacaktır?. 
Onunlja karşı karşıya, yan yana bırakmıyacağız. 
Bu tasarıya bir göz attığımız zaman anlaşılır ki, 
diş dojktoru bulunmıyan yerde bunları vazifedar 
kılacağız. O halde diş doktorunun bulunmadığı 
yerde Hv vatandaşın derdine temiz bir kerpeten
le koşjnak, herhalde pis olan bir kerpetene onu 
teslimj etmekten daha çok hayırlıdır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, pir noktaya daha temas etmek 
istiyoıfum. Kâzım Arar arkadaşım geçen Birle
şimde] güzel bir noktaya temas ettiler. Ve şu tek
lifte pulundular; Diş doktorunun bulunmadığı 
yerde I bu kalfa, bir imtihan süzgecinden geçtik
ten so ı̂ra oraya gelip vazife görmeye başlıyan 
bu kalfanın bulunduğu yere, senelerce emek ve
rip mektepten mezun olmuş bir diş tabibi de ge
lip yerleşmek isterse kanundaki bir mecburi
yetle, £fendi sen pilim pırtını topla buradan git 
diyorum. O halde diş doktoru mektepten çıkıp 
memleketimizin her hangi bir kazasına gittiği 
zaman| orada bir dişçi ka/lfasiyle karşı karşıya 
kalmafc imkânını da bulamamış olacak. O halde 
ben bil1 doktor sıfatiyle, memleketin bu ihtiya
cını içjten duyan bir arkadaşınız olarak, bir mil
letvekili kardeşiniz olarak endişe duymakta
yım (Alkışlar) Ve yine bir doktor olarak, bir 
milletvekili kardeşiniz olarak bu kanunun lehin
de reyj vermenizi istirham ediyorum arkadaşlar. 
(Afluşjar) 

BAjŞKAN — Açık oy neticesini arzediyorum: 
Detıirci yangın yerindeki arsaların tevhit, 

ifraz vje tevzii hakkındaki kanun tasarısına (267) 
oy verilmiştir. Bunlardan (260) kabul, (4) ret 
ve (3)| çekinserdir. Yeter sayı vardır, muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (260) oyla ka
bul edjlmiştir. 

Şiirdi efendim, söz alan arkadaşlarımız var
dır, iki tane de müzakerenin kifayetine dair tak
rir verilmiştir. Ekseriyet de kalmamıştır. 

11 (Mayıs 1951 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üiere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz 

AFYON KARAHÎAR 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
•az i Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Talât Vasfı öz X CblfJbV T CbOJLM. \S£t 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
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ve tevzii hakkında Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
267 
260 

4 
3 

202 
18 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez' 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
I Fikret Başaran 

Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

[ Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

OÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Füruzn Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Abidin Tekön 
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Ekrem Hayri Üstündağ 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Agaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obıız 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakeıoğlu 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kıırbanoğlu 
Sııdi Mıhçıoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaîi 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
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I Fahri Köşkeroğlu 

Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atı i' Topaloğlu 

RtZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
I Haşim Alışan 

Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğl 
iladi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Oezmi Türk 

SÖRD 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Nuri Sertbğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun P>gin 
Hasan Oral 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal AICJII 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
ilâşim Tatlı oğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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[Reddedenler] 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimeade 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

AFYON KARAHtS AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Üyııaganh (t.) 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Araal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Faad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (t.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 

KOCABLİ 
Salih Kaiemcioglu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

NÎÖÛH 
Süreyya Deüaloğls 

[Çekinserler] 
KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
MALATYA 

Lûtfi Sayman 

[Oya kattlnuy anlar] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkm (î.) 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin inan (1.) 

BOLU 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz (1.) 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk (î.) 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural (1.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüsevin Ortakcıoğlu 
(î.) 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügii 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (î.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Göfie&e. 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Salafcattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (1. Ü.) 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç. 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

Enver Adakan 
İhsan AltaMü 
Ahmet Hamdi 
Celâl Bayar fOumkttr-
başkanı) 
Nihad Resad Belger 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi DemhsiH 
Salih Fuad Keleci 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
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KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay (t.) 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Sait Kantarel (I.) 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
d.) 
Rifat Taşkm 

KAYSERt 
Fikri Apaydın (Baş
kan V.) 
Kâmil Gündeş (I. Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
Abdülkadir özbay 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver (î.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Ayetiniz (1.) 
Salâhattin Hüdavioğlu 
(t) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandal ine i 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan (t.) 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil im re (I.) 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Ali Rıza Incealenıdar-
oğhı (t.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

istanbul 
izmir 
Kastanionu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 

Zonguldak 

*>&<( 

T. B. M. M. Basvmevi 



S. Sayısı: 154 
Manisa Milletvekili Nafiz Körez ve dört arkadaşının, Demirci kasa
bası yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hakkında kanun 

teklifi ve Geçici ve Bütçe Komisyonları raporları (2/155) 

80 .1 . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

(Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hakkında Kanun tasarısını ilişik ola
rak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Manisa Milletvekili ' Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili 

Nafiz Körez Sudi Mıhçtoğlu Muhlis Tümay Muzaffer Kurbanoğlu 
Manisa Milletvekili ' 

Semi Ergin 

Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii tasarısı gerekçesi 

Demirci'de 24 Ağustos 1950 tarihinde vukuagelen yangında kasabanın büyük bir kısmı yanmış 
ve takriben üç yüz doksan kadar aile meskensiz kalmıştır. Yangın sahasında yüz ölçüleri top
lamı 62 154 metre kareye baliğ olan 420 ev arsası, bir mescit arsası ve iki çeşme yeri ile yüz ölçü
leri toplamı 1440 metre kare olan 96 dükkân arsasının bulunduğu - tanzim ettirilen haritalarından 
anlaşılmıştır. 

Demirci yangın yerindeki sokaklar çok dar olduğu ve birçokları çıkmaz sokak halinde bulun
duğu ve bu durumdan dolayı yangının tecrit edilemeyip genişlediği ve büyük bir felâket halini 
aldığı ve evleri yanmış olan arsaların büyük bir ekseriyeti de şekil ve ebat itibariyle medeni ih
tiyaçlara ve şehircilik kaidelerine uygun bina inşasına elverişli bulunmadıkları cihetle mezkûr 
arsalar üzerine yeni evlerin yaptırılmasının hiçbir, veçhile tecviz edilemiyeceği aşikârdır. 

Demirci Kasabasının müsakbel imar plânı, belediyesi tarafından evvelce yaptırılmıştı. Yukar
da bahsedilen sebepler ile yangın sahasında mezkûr imar plânına göre yeni yolların açılması ve 
genişletilmesi ve arsaların tevhit edilerek yeni parsellere ifraz ve tevzi edilmesi zaruri olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yangını mütaakip tanzim ettirilen parselasyon plânlarında yanan dük
kânların sahiplerine tahsis edilmek üzere lüzumu kadar yeni dükkân parselleri tefrik edilebilmiş fakat 
yangın yerende 420 kadar mesken arsası bulunmasına mukabil yeni plânda 200 kadar yeni parsel teşkili 
mümkün olabilmiştir. Bu hale göre yangın yerindeki ev arsası sahiplerinden ancak 200 üne eski ar 
salarına civar yeni parsellerin verilmesi mümkün olabileceğinden mütebaki 220 kişinin meskensiz 
kalmamaları için kasabanın inkişaf sahası olarak tesbit edilen mevkiinden lüzumu kadar tarlalann 
belediyece satınalınarak parselasyon plânının yaptırılması ve yeni bir mahalle kurulması ve yangın 
yerindeki arsa sahiplerinden kimlere eski yangın yerinden ve kimlere inkişaf sahasında yeni par
sel verileceğinin belediye tarafından noter-huzurunda çekilecek kur'a ile tesbit edilmesi mahallî 
vaıziyete ve Demirci halkının menfaat ve ihtiyaçlarına en uygun hal çaresi olarak görülmüştür. 

Demirci Belediyesi yukarda arzedilen imar plânı tatbikatını alâkadarların muvafakatleri ile ta 
faafckuk ettirmek üzere teşebbüse geçerek noter huzurunda çekilen kur'a ile dükkân v<e mesken par
sellerinin tahsislerini tesbit etmiştir. Fakat yeni parseller üzerine bina inşa edilebilmesi bu parsel
lerin sahipleri adına tesciline ve bunun için de yangın yarindeki ve inkişaf sahasındaki arazi mül
kiyetinin evvelâ belediyeye intikal etmesine mütevakkıf bulunmaktadır. Her ne kadar harikzede-
lerdn birçokları yukarda bahsedilen arsa mübadelesine ve parsel tevziatına muvafakatlerini mübey-
yin belediyeye taahhüt senedi vermislerse de bir kısmının tapuları mevcut olmadığından ferağ ve 
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intikal muameleleri yapılamamış olduğu ve bâzı arsa sahipleri de ferağ vermekten imtina etmiş 
oldukları cihetle henüz kimseye yeni parsel tapularının] verilmesi mümkün olamamıştır. Bu me-
yanda belediyece kur'a ile tahsis edilen 16 dükkân parselleri üzerine yeni sahipleri tarafından dük
kân inşa ödilmiş olduğu hakte mezkûr parsellerin tapuları da verilmemiştir. 

Y£»gttida evi ve dükkânı yanmış olanlardan her bi|ine imar plânına göre yeni bir parsel veri
lebilmesine Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ve Ebniyej Kanunu hükümleri kifayet etmemektedir. 
Halbuki yangından dolayı Demirci Kasabasında mühim Hir mesken buhranı husule gelmiş olup halen 
390 kadar aile kısmen bağ kulübelerinde ve kısmen de ikraba evlerinde ve camilerde çok dar, sıkın
tılı ve rahatsız vaziyette iskân edilmişlerdir. Yangında yanan eylerin ve dükkânların yeniden ya
pılmalarına lüzumlu hazırlıklar ve yardımlar yapılmış jve yapılmaktadır. Bunların bir an evvel in
şalarına başlanabilmesi için imar plânına göre yeni parsellerin yeni sahipleri adına tescili lâzım-
gelmektedir. Bu muamelelerin mevcut mevzuat ile kısa gamanda hal ve intacı mümkün bulunmadığı 
cihetle Demirci'de mesken buhranının bir an evvel gicjerilmesi, halkm rahata kavuşturulması ve 
sanat ve ticaretlerine devanı edebilmeleri ve kasabanın imarı gayesiyle ilişik olarak sunulan kanun 
teklifine lüzum hissedilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde, yangın yerindeki boş 'arsaların tevhit ve ifraz edilebilmesi için 
kıymetlerinin ne suretle takdir ve tesbit edileceğine; 

îkinci maddede; arsa sahiplerinden her biri namına arsalarının kıymetlerini gösterir birer bono 
tanzim edileceğine; 

Üçüncü maddede; bonoları tanzim edilen arsaların;belediye namına tescil edileceğine; 
Dördüncü maddede; Demirci Kasabası inkişaf sahasında yeni bir mahalle teşkiline lüzumlu ara

zinin de belediyece kamulaştırılacâğma; 
Beşinci maddede; yeni parsellerin istihkak sahiplerine tahsis ve tevzi şekli ile yangın yerindeki 

yeni parsellerin bedellerinin eski arsalara takdir edilen şıetre kare fiyatı üzerinden ve inkişaf saha
sındaki parsellerin bedellerinin kamulaştırma masrafı toplamına göre beher metre kareye düşecek 
fiyat üzerinden hesap edileceğine; ] • ' 

Altıncı ve yedinci madelerde; tapu muamelelerinin hp türlü harç ve resimden muaf tutulacağı 
ve vergi berçlarınm da tapuca tesciline mâni teşkil etmeyeceğine; 

dair hükümler tesbit edilmiştir. \ 

Geçici Komisyon rj|poru 

T. B/M. M. 
Geçici Komisyon 33.11.1951 
Esas No. 2/155 

Karar No. 3 
Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Nafiz Körez ve 4 arka- larıni belirttiler. 
d&ŞHHfc, Demirci Kasabası yangını yerindeki ar- Hükümet temsilcileri de teklif sahiplerinin 
saların tevhit, ifraz ve tevzii hakkındaki katıun izahatını yerinde gördüklerini ve bu izahata ken-
teklifi, Kamutayın 5 . I I . 1951 tarihli 39 ncu Bir- dilerimin de iştirak ettiklerini belirterek ancak, 
leşimihde kurulması kabul edilen Geçici Komis- yanaıi bu bina • ve dükkânların arsaları dar, me-
yönumuzda Hükümet temsilcileri ve teklif sahip- deni jhtlyaçlara ve şehircilik kaidelerine uygun 
lerinin iştirakiyle görüşüldü. olmadığından müstakbel imar plânına göre yeni 

Teklif sahipleri yazılı gerekçelerini geniş vs yolların açılması ve genişletilmesi ve arsaların 
etraflı olarak izah ederek, bu feci felâkete mâ- tevhit! edilerek yeni parsellere ifraz ve tevzi edii-
ruz kalan kasaba sakinlerinin bugünkü durum- mesi Zaruri olmuştur 

( 8 . Sayısı : 154;) 



Bayındırlık Bakanlığınca yangını müteakip 
tanzim ettirilerek parselasyon plânlarında yan
gın yerinde 420 kadar mesken arsasına mukabil 
yeni plânda 200 kadar yeni parsel teşkili anünı-
kün olabilmştir. Bu hale göre yangın yerindeki 
ev arsası sahiplerinden ancak 200 aileye, «ski ar
salarına civar, yeni parsellerin verilmesi mümkün 
olabileceğinden 220 kişinin meskensiz kalmamala
rı için kasabanın (inkişaf) sahası oarak tesbit 
edilen mevkiden lüzumu kadar tarlanın belediye
ce satınalmarak parselasyon plânının yaptırıl
ması ve yeni bir mahalle kurulması ve yangın ye
rindeki arsa sahiplerinden kimlere, eski yangın 
yerinden ve kimlere inkişaf sahasında yeni parsel 
verileceğinin mahallî belediye tarafından noter 
huzurunda çekilecek kur'a ile tesbit edilmesi vazi
yet ve icaba göre Demirci halkının menfaat ve 
ihtiyaçlarına en uygun hal çaresi olduğu kanaa- * 
tine varılmıştır. 

Demirci Belediyesi, noter huzurunda çekilen 
kur 'a ile dükkân ve- mesken parsellerinin tahsis
lerini tesbit etmiştir. Fakat, yeni parseller üze
rine bina inşa edilebilmesi bu- parsellerin sahip-

Manisa Milletvekili Nafiz Körez ve dört ar
kadaşının, Demirci kasabası yangın yerindeki ar
saların tevhit, ifraz ve tevzii hakkındaki kanun 
teklifi ile İçişleri, Bayındırlık, Adalet ve Ma
liye Komisyonlarından müteşekkil Geçici Komis
yon raporu Komisyonumuza havale buyurul-
makla teklif sahipleri ve İçişleri, Bayındırlık ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Gerek teklif sahiplerinin ve gerek Hükümet 
temsilcilerinin verdiği izahattan; Demirci'de vu-
kubulan yangında kasabanın büyük bir kısmı 
yanmış ve takriben 390 ailenin meskensiz kalmış 
olduğu ve yangın sahasında yüz ölçüleri toplamı 
62 154 metre kareye baliğ 420 ev, bir mescit ar
sası ve iki çeşme yeri ile yüz ölçüleri toplamı 

leri ad«m, tesciline ve bunun için de yangın ye
rindeki ve inkişaf sahasındaki arazi mülkiyetinin 
önce belediyeye intikâl etmesi lüzumuna daya
nan esbabı mueibflli kanun teklifinin maddeleri 
esas ve maksada haki gelmemek şartiyle, kelime 
ve cümleleri tadil etmek suretiyle aşağıda yazılı 
kanun teklifinin miistaneeliyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine Komisyonumuzca oy 
birliğiyle karâr verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe 'Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Yozgad Siird 

İV. Ünal Alçılı M. D. Süalp 
Kâtip 

Kütahya Antalya 
S. 8. Nasuhoğlu A. Tokuş 

Kütahya Malatya Malatya 
Y. Aysal E. Doğan Ş. Tugay 

İmzada bulunmadı 
Mani«a Mu§ Tunceli 

F. tlker F. Kûmlar H. Aydın 

1440 metre kare olan 96 dükkân arsasının bu
lunduğu tanzim ettirilen haritalardan anlaşıl
mıştır. Demirci kasabasının müstakbel imar plâ
nı evvelce yaptırıldığı cihetle yangın sahasında 
arsalar tevhit edilerek mezkûr plâna göre yeni 
yolların açılması ve genişletilmesi dolayısiyle 
200 kadar parsel teşkili mümkün olabilmiştir. 

Bu hâle göre yangın yerinde ev arsası sahip
lerinden ancak 200 kişiye yeni parsellerin veri
lebilmesi mümkün olacağına göre geriye kalan 
220 ev sahiplerinin meskensiz kalmamaları için 
kasabanın inkişaf sabası olarak ttesbit edilen ve 
şehre bitişik mevkide Bayındırlık Ba'kanlığının 
mevcut plânı mucibince lüzumu kadar tarlaların 
belediyece, Belediye İstimlâk Kanunu ahkâmı
na göre istimlâk edilerek yangın sahasında ka-

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 38.IV. 1951 

Esas No. 2/155 
Karar No. 77 

Yüksek Başkanlığa 
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lan arsalarına mukabil arsa temini zaruri görül
düğü anlaşılmıştır. 

Ziraate müsait arazi pek dar, bu itibarla da 
geçim şartları pek fena vaziyette bulunan yan
gın felâketine uğramış Demirci kasabası halkı
nın yangın saahsmda tesbit ettirilen plân da
iresinde mesken inşasına giriştikleri anlaşılmış 
ise de bu sahada mevcut arsaların ekserisinin 
tapuda kayıtları bulunmaması yüzünden buna 
imkân elde edilememiştir. Bu hal karşısında fe
lâketin önlenmesi ve inşaat mevsiminde halkın 
meskenlerine bir an evvel kavuşmalarını temin 
için 641 numaralı Hamur Kanununun ruh ve 
esasından istifade edilmiş, ancak keyfiyetin müs
tacel mahiyeti göz önünde tutularak merasim ve 
usulün basitleştirilmesi şekliyle bu kanunun ha
zırlanmasındaki zaruret hâsıl olmuştur. 

Geçici Komisyonun hazırladığı metin muza-' 
kereye esas tutulmuş ve birinci maddesi; vukua-
gelen yangında yanan dükkân ve evlere ait ar
salar ile yangın sahası içinde ve bitişindeki arsa
ların kıymetlerinin Belediye Komisyonu tarafın
dan takdir edileceğine ve takdir edilen bedelle
re yedi gün içinde bir itiraz vâki olursa Beledi
ye Meclisince tetkik edileceğine dair ise de umu
mi hükümler dairesinde Danıştaya vâki olacak 
müracaatalnn yalnız belediyelerce yapılan mu
ameleleri değil, aynı zamanda inşaat ameliyesi
ni de durdurmıyacağını temin eden hükmün 

ilâvesi ile kabul edilmiştir. 
| ikinci madde, sahibi zuhur etmiyen bonola

ra^ belediyeye intikali için geçecek on yıl müd
detin başlangıç zamanının ilân tarihinden itiba
ren olmasını teminen konulmuş olan kaydiyle 
ve jdiğer maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 

jöncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

şkan 
tstanbul 

S. Adakan 
t Ankara 

M. 

M. 

M 

Bayramoğlu 
Bolu 

Güçb.ümez 
lîstanbul 

Sayımer 
.stamonu 

Türe 
Malatya 

M. S. Eti 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

C. T.ürkgeldi 
Konya 

R. Birand 

. : .»ni 

I Ordu 
1 R. Aksoy 

Trabzon 
4 F. Kalaycıoğlu 

Kâtip 
Buras 

H. Şaman 
Aydın 

E. Menderes 
Giresun 

M. Şener 
îzmir 

B. Bilgin 
Konya 

M. A. Ülgen 
Mardin 

Söz hakkım mahfuz kal
mak şartiyle 

Dr. K. Türkoğlu 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ NAFİZ KÖREZ 
VE DÖRT ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz 
ve tevzii hakkında kanun 

MADDE 1. — 1950 yılının Ağustos ayında 
Demirci Kasabasında vukuagelen yangında ya
nan dükkân ve evlere ait arsalar ile yangın sa
hası içinde ve bitişiğindeki boş arsaların kıy
metleri Demirci Belediye Komisyonu tarafın
dan takdir edilerek mezkûr arsaların haritaları, 
ile yüz ölçülerini, beher metrekaresine takdir 
edilen fiyatını ve bedelini ithiva eden ectvelleri 
on gün müddetle belediye dairesine asılmak su
retiyle alâkadarlara ilân olunur. 

Belediye komisyonunca takdir edilen kıy
metlere ilân müddetinin hitamından itibaren 
yedi gün zarfında Belediye Umumi Meclisine 
itiraz olunabilir. Belediye Umumi Meclisi vâki 
itirazlar üzerine bir hafta zarfında karar ve
rir. Bu karar katidir. 

Danıştaya umumi hükümler gereğince vâki 
olacak müracaatlar bu kanuna göre belediyece 
yapılacak muameleleri hiçbir suretle durdura
maz. d 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı itiraz 
müddetinin hitamında itiraz edilmiyen arsaların 
sahipleri adına ve itiraz vukuunda Belediye 
Umumi Meclisince verilen nihai kararı mütaa-
kıp itirazlı arsaların sahipleri adına, mezkûr 
arsaların miktar bedelini müş'ir bonoları tan
zim edilerek müracaatlarında kendilerine veri-
lir. Hisseli veya intikali yapılmamış arsaların 
bonoları hissedarları veya vârisleri namına tan
zim olunur. m 

Tapu kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ih
tilaflı olan. arsalara ait bonolara, mülk sahibi
nin adı yazılmıyarak yalnız arsanın ada ve par
sel numarası, yüz ölçüsü ve takdir edilen bede
li kaydedilir ve bu bonolar belediye kasasında 
muhafaza edilerek sahipleri tahakkuk ettikçe 
kendilerine verilir. 

On beş yıl müddetle sahibi zuhur etmiyen 
bonolar başkaca bir muameleye lüzum kalmak
sızın belediyeye intikal eder. 

MADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesi 
gereğince bonoları tanzim edilen bütün arsalar 
belediye malı olur. Belediye tarafından mezkûr 
bonoların tasdikli birer örneği Tapu İdaresine 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz 
ve tevzii hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1950 yılının Ağustos ayında 
Demirci Kasabasında vukuagelen yangında ya
man dükân ve evlere ait arsalar ile yangın sahası 
içinde ve bitişiğindeki arsaların kıymetleri, be
lediye komisyonu tarafından takdir edilir. Mez
kûr arsaların haritaları, ile yüz ölçülerini, beher 
metre karesine takdir edilen fiyatı ve bedeli ih
tiva eden cetveller 10 gün müddetle ilân olunur. 

Belediye komisyonunca takdir edilen kıymet
lere ilân müddetinin hitamından itibaren yedi 
y;ün zarfında belediye meclisine itiraz olunabilir. 
Belediye meclisi bunu bir hafta zarfında karara 
bağlar. Bu karar katidir. 

Danıştaya umumi hükümler gereğince vâki 
olacak müracaatlar bu kanuna göre belediyece 
yapılacak muameleleri hiçbir suretle durdurmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı itiraz 
müddetinin hitamında itiraz edilmiyen arsalar ile 
itiraz vukuunda belediye meclisince verilen ni
hai kararı mütaakıp itirazlı arsaların sahip
leri adına, mezkûr arsaların miktar ve bedelini 
müş'ir bonoları tanzim edilerek müracaatların
da kendilerine verilir. Hisseli veya intikali ya
pılmamış arsaların bonoları hissedarları veya 
vârisleri namına tanzim olunur. 

Tapu kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ih
tilaflı olan arsalara ait bonolara, mülk sahibi
nin adı yazılmıyarak yalnız arsanın ada ve par
sel numarası, yüz ölçüsü ve takdir edilen bedeli 
kaydedilir ve bu bonolar belediye kasasında mu
hafaza edilerek sahipleri tahakkuk ettikçe ken
dilerine verilir. 

On yıl içinde sahibi zuhur etmiyen bonolar 
başkaca bir muameleye lüzum kalmaksızın be
lediyeye intikal eder. 

MADDE 3. — Teklif sahiplerinin üçüncü 
maddesi aynen kabul edildi. 

( S . Sayısı: 154)' 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞt ı 

Demirci yağın yerindeki arsaların Uvhit, ifraz 
ve tevzii hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılının Ağustos ayında 
Demirci Kasabasında vukugelen yangında ya
nan dükkân ve evlere ait arsalar ile yangın sa
hası içinde ve bitişiğindeki arsaların kıymetleri, 
belediye komisyonu tarafından takdir edilir. I 

Mezkûr arsalarm haritalar! ile yüz ölçülerini, 
beher metre karesine takdir edilen fiyatı ve be
deli? ihtira eden cetveller on gün müddetle ilân 
odaiHir, 

Belediye komisyonunca takdir edilen kıy
metlere ilân müddetinin hitamından itibaren 
yedi gün zarfında beleâ^fe raeeüstae itiraz olu
nabilir. Belediye meclisi bunu bir halta zarfın
da! karara bağlar. Bu karar katidir. 

Damştaya umumi hükümler gereğince vâki 
olacak müracaatlar ba kanana göre bekdiyece 
yapılacak muameklen ve inşaat aaneliyesini hiç
bir suretle durdurmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı itiraz 
müddetinin hitamında itiraz edilmiyen arsalar ile 
itiraz vukuunda belediye meclisince verilen nihai 
karan mütaakıp itirazlı arsaların sahipleri adı
na, mezkûr arsaların miktar ve bedelini müş'ir 
bonoları tanzim edilerek müracaatlarında kendi
lerine verilir. Hisseli veya intikali yapılmamış 
arsaların bonoları hissedarları veya vârisleri na
mına tanzim olunur. 

Tapu kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihti
laflı olan arsalara ait bonolara, mülk sahibinin 
adı yazılmayarak yalnız arsanın ada ve parsel nu
marası, yüz ölçüsü ve takdir edilen bedeli kayde
dilir ve bu bonolar belediye kasasında muhafaza 
edilerek sahipleri tesbft. edildikçe kendilerine ve
rilir. 

İlân tarihinden itibaren 10 yıl içinde sahibi 
zuhur etmiyen bonolar başkaca bir muameleye lü
zum kalmaksızın belediyeye intikal eder. 

MADDE 3. — Teklif sahiplerinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( 8. Sayısı : 164) 
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Teklif 

gönderilir ve tapu idaresince re'sen mezkûr ar
salar belediye adına tescil edilir. 

MADDE 4. — Demirci Kasabasının yangın 
sahası dışında kalan inkişaf sahasında yeni bir 
mahalle teşkiline lüzumlu bulunan arazi bele
diye tarafından 3710 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde kamulaştırılır ve Bayındırlık Bakan
lığınca tasdikli imar plânına göre parsellere 
ayrılır. 

MADDE 5. — a) Demirci yangın yerinde bu 
kanunun 3 ncü maddesine göre belediyeye in
tikal eden arsalar tevhit edilerek Bayındırlık 
Bakanlığınca tasdikli imar plânına göre dük
kân ve ev parsellerine ayrılır. 

b) Yangında dükkânı yanmışı ve yıkılmış 
olanlara belediyece, evvelki mevki ve şerefi ile 
mütenasip yeni dükkân arsaları tahsis olunur. 
Yeni dükkân arsalarının yüz ölçüleri eski dük-
kân arsasının yüz ölçüsünün yüzde yirmi beşin
den dun olamaz. 

c) Yangın yerinde ev ve dükkân arsası ola
rak teşkil olunan parseller belediyece noter hu
zurunda çekilmiş olan kur'a ile ve eski arsasına 
kurbiyet esasına göre yangın yerindeki arsa sa
hiplerine tahsis olunur. 

Kur'ada eski yangın yerinde kendisine par
sel isabet etmiyen kimselere belediyece eski 
arsanın mevki ve şerefi göz önünde bulundurul
mak suretiyle bu kanunun 4 ncü maddesine gö
re inkişaf sahasında teşkil olunan parsellerden 
biri tahsis olunur. 

d) Eski yangın yerindeki arsası 400 metre 
kareden fazla olanlara istekleri halinde biri es
ki arsası civarında, diğeri inkişaf sahasında 
olmak üzere iki arsa tahsis olunabilir. 

e) Yangın yerindeki yeni parsellerin kıy
metleri, ait olduğu şahsın eski arsasının beher 
metre karesine takdir edilmiş olan fiyat üzerin
den ve inkişaf sahasındaki parseflerin kıymet
leri inkişaf sahasının kamulaştırılmasına harca
nan paraya göre hesaplanacak ortalama metre 
kare fiyatı üzerinden tesbit olunur. 

f) Yukarıki b, c, d fıkraları gereğince es
ki mülk sahiplerine tahsis olunan parseller be
lediye tarafından e fıkrasında yazılı bedeller 
mukabilinde mezkûr şahıslara, hissedarlara ve
ya vârislere satılır ve bu kanunun 2 nei madde- j 

Geçici K. 

MADDE 4. — Yangın sahası dışında kalan 
ve Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilen inki
şaf sahasında, yeni bir mahalle teşkiline lüzum
lu arazi, belediye tarafından 3710 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde kamulaştırılır ve tasdikli 
imar plânına göre parsellere ayrılır. 

MADDE 5. — a) Yangın yerinde bu kanu
nun 3 ncü maddesine göre belediyeye intikal 
eden arsalar, tevhit edilerek Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdikli imar plânına göre dükkân 
ve ev parsellerine ayrılır. 

b) Yangında dükkânı yanmış ve yıkılmış 
olanlara belediyece, evvelki mevki ve şerefi ile 
müjtenasip yeni dükkân arsaları tahsis olunur. 
Yejıi dükkân arsalarının yüz ölçüleri eski dük
kân arsasının yüz ölçüsünün yüzde yetmiş be
şinden az olamaz. 

ÎC) Yangın yerinde ev ve dükkân arsası ola
rak teşkil olunan parseller, belediyece noter 
huzurunda'çekilmiş olan kur'a ile ve eski arsa
sına yakınlık esasına göre yangın yerindeki ar
sa sahiplerine tahsis olunur. 

JKur'ada eski yangın yerinde kendisine par
sel isabet etmiyen kimselere belediyece eski ar
sanın mevki ve şerefi göz önünde bulundurul
mak'suretiyle bu kanunun 4 ncü maddesine gö
re inkişaf sahasında teşkil olunan parsellerden 
biri tahsis olunur. 

d) Yangın yerindeki arsası 400 metrekare
den fazla olanlara istekleri halinde biri eski ar
sa eivarında, diğeri inkişaf sahasında olmak üze
re i?ri arsa tahsis olunur. 

e) Yangın yerindeki yeni parsellerin kıy
metleri, ait olduğu şahsın eski arsasının beher 
me^re karesine takdir edilmiş olan fiyat üzerin -
denj ve inkişaf sahasındaki parsellerin kıymetle
ri ikılkişaf sahasının kamulaştırılmasına harca
nan) paraya göre hesaplanacak ortalama metre
kare. fiyatı üzerinden tesbit olunur. 

i) Yukarıki b, c, d fıkraları gereğince eski 
müljk sahiplerine tahsis olunan parseller beledi
ye tarafından (e) fıkrasında yazılı bedeller mu
kabilinde mezkûr şahıslara, hissedarlara veya 
vârislere satılır ve bu kanunun 2 nci maddesi 

( a Sayım : 1Ş4) 
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MADDE 4. — Geçici Komisyonun 4 ncü. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADD& 5. — Gemici Komisyonun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t S. Sayısı: İM) 
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si mucibince mezkûr şahıslara, hissedarlara ve
ya vârislere verilmiş olan bonoların bedeli yeni 
parsellerin satış bedeline mahsup edilir. 

g) Bedeli tediye edilen parseller belediye
nin Tapu İdaresine işarı üzerine Tapu İdaresi 
tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedar
lar veya vârisler adına tescil olunur. 

h) Bu kanuna göre muayyen şahıslar, his
sedarlar veya vârislere verilen bono bedelinin 
kendilerine tahsis olunan yeni parsel bedelin
den fazlası belediye tarafından alâkalılarına 
nakden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapılan 
bilûmum alım, satım ve tapu muameleleri her 
türlü harç ve resimden muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanun konusuna giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

MADDE 8. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

MADDE 9. — Bu kamın yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

Geçici K. 

mucibince mezkûr şahıslara, hissedarlara veya 
vârislere verilmiş olan bonoların bedeli yeni par
sellerin satış bedeline mahsup edilir. 

g) Bedeli tediye edilen parseller belediye
nin Tapu İdaresine işarı üzerine Tapu ladresi 
tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedar
la r veya vârisler adına tescil olunur. 

h) Bu kanuna göre muayyen şahıslar, his
sedarlar veya vârislere verilen bono bedelinin 
kendilerine tahsis olunan yeni parsel bedelinden 
fazlası belediye tarafından sahiplerine nakden 
ödenir. 

MADDE 6. — Teklif sahiplerinin 6 ncı mad
desi aynen kabul edildi. 

MADDE 7. — Teklif sahiplerinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklif sahiplerinin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklif sahiplerinin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Teklif sahiplerinîn 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklif sahiplerinin 7 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklif sahiplerinin S ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklif sahiplerinin 9 ncu mad* 
desi aynen kabul edilmiştir. 

»*m<i 
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